






























































Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 

20.... оны ..... сарын .....өдрийн .... тоот 

тушаалын  нэгдүгээр хавсралт 

   

2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА 

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 4- 8 

Бүлэг Бага - Дунд бүлэг Ахлах - Бэлтгэл бүлэг 

Хөгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 

 

- Хэл яриа 

- Дүрслэх урлаг 

- Байгаль, нийгмийн орчин 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Хөгжим  

- Хэл яриа 

- Хөдөлгөөн  

- Математикийн энгийн төсөөлөл 

- Байгаль, нийгмийн орчин 

- Дүрслэх урлаг 

Үргэлжлэх хугацаа 

(мин) 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

Анхаарах зүйл 

- Харандааг зөв барих, дүрсийг хүрээнээс гаргахгүй будах  

- Ширээ, сандал зөв сонгох, зөв суухад гэрэлтүүлгийн чиглэлийг сонгож мэдэх  

- Бутармаг зүйлсийг хэмжих, үр дүнг хэмжээгээр нь харьцуулах  

- Байгаль, нийгмийн орчин, юмс үзэгдлийн учир шалтгааныг олох, амьтан тэжээх 

- Хялбар аргаар амьтан дүрслэн зурах  

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 11-15 

Бүлэг Бага - Дунд бүлэг Ахлах - Бэлтгэл бүлэг 

Хөгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 

 

- Хэл яриа 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Байгаль, нийгмийн орчин 

- Дүрслэх урлаг   

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Хэл яриа  

- Байгаль, нийгмийн орчин 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Математикийн энгийн төсөөлөл 

- Хөгжим  

Үргэлжлэх хугацаа 

(мин) 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

Анхаарах зүйл 

- Унших бэлтгэлийг хангахын тулд тулгуур дохио ашиглаж шүлэг унших  

- Энгийн зурлага зурах, хүрээн дотор зурах будах   

- Сургуулийн орчинд дасан зохицох, сургуулийн анги танхимтай танилцах, 

баруун гарын дүрмийг баримтлах тухай ярих   

- Газрын зурагт гэр, сургууль, цэцэрлэгийг байрлуулж зурах, хоорондын зайг 

хэмжих  

- Хооллохын өмнө гараа угаах, хоолны дараа шүдээ угаах, амаа зайлах чадварыг 

дэмжих, дадал хэвшилд сурах 

 

 

 



2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 18-22  

Бүлэг Бага - Дунд бүлэг Ахлах - Бэлтгэл бүлэг 

Хөгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 

 

- Хэл яриа 

- Дүрслэх урлаг 

- Математикийн энгийн төсөөлөл 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Хөгжим  

- Байгаль, нийгмийн орчин 

- Математикийн энгийн төсөөлөл 

- Хэл яриа  

- Дүрслэх урлаг 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

Үргэлжлэх хугацаа 

(мин) 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

Анхаарах зүйл 

- Сургуулийн орчинд дасан зохицох, баруун гарын дүрэм баримтлах тухай 

тайлбарлах  

- Ажил мэргэжлийн тухай зураг харж нэрлэх, зургийн агуулгыг ярих чадварыг 

дэмжих 

- Тэмдэглэлт үйл явдлыг улиралтай холбож ойлгох, улирал бүрд болдог онцлог 

үйл явдлыг бүлэглэх   

- Гарын булчинг хөгжүүлэх цэг холбосон зурлага зурах  

- Цаасан нугалаас хийж түүнийгээ баримал болон бусад зүйлсээр чимэглэх  

- Дуу дуулах, хэмнэлийг үзүүлэх  

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 25-29 

Бүлэг Бага - Дунд бүлэг Ахлах - Бэлтгэл бүлэг 

Хөгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 

 

- Байгаль, нийгмийн орчин 

- Дүрслэх урлаг 

- Хөгжим 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Хэл яриа  

- Хэл яриа 

- Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд 

- Математикийн энгийн төсөөлөл 

- Дүрслэх урлаг  

- Хөгжим  

Үргэлжлэх хугацаа 

(мин) 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

5 удаа, нийт 50 мин 

 

Анхаарах зүйл 

- Өөрийн хүсэлтээ илэрхийлэх, бусдаас тусламж хүсэх тухай мэдэх, илэрхийлэх  

- Нэмэгдүүлэх, хорогдуулах замаар энгийн бодлого бодож тоглох, цифр таних   

- Бие хөгжүүлэх дасгал хийж хэвших, гарын булчинг хөгжүүлэх тоглоом тоглох  

- Бичих бэлтгэлийг хийж зурлага зурах   

- Дуу дуулах, хөгжимт хөдөлгөөн хийх чадвартай болох  

 

 

 

 

 



2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ 

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 4- 8  

Бүлэг Даваа 

5 сарын 4 

Мягмар 

5 сарын 5 

Лхагва 

5 сарын 6 

Пүрэв 

5 сарын 7 

Баасан 

5 сарын 8 

Нийт 

хугацаа 

/мин/   

Бага- Дунд 

бүлэг 

Хэл яриа 

(10 мин) 

Дүрслэх 

урлаг 

(10 мин)   

Байгаль, 

нийгмийн 

орчин 

 (10 мин)   

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   

Хөгжим  

(10 мин)   
50 

Ахлах- 

Бэлтгэл бүлэг 

Хэл яриа 

(10 мин) 

Хөгжим 

 (10 мин)   

Математикийн 

энгийн 

төсөөлөл 

 (10 мин)   

Байгаль, 

нийгмийн 

орчин 

 (10 мин)   

Дүрслэх 

урлаг 

 (10 мин)   
50 

Нийт 20 20 20 20 20 100 

 

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 11-15  

 

Бүлэг 

Даваа 

5 сарын 11 

Мягмар 

5 сарын 12 

Лхагва 

5 сарын 13 

Пүрэв 

5 сарын 14 

Баасан 

5 сарын 15 

Нийт 

хугацаа 

/мин/   

Бага- Дунд 

бүлэг 

Хэл яриа 

(10 мин) 

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   

Байгаль, 

нийгмийн 

орчин 

 (10 мин)   

Дүрслэх урлаг  

 (10 мин)   

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   
50 

Ахлах- 

Бэлтгэл бүлэг 

Хэл яриа 

(10 мин)   

Байгаль, 

нийгмийн 

орчин 

 (10 мин)   

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   

Математикийн 

энгийн 

төсөөлөл 

 (10 мин)   

Хөгжим  

 (10 мин) 
50 

Нийт 20 20 20 20 20 100 

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 18-22  

 

Бүлэг 

Даваа 

5 сарын 18 

Мягмар 

5 сарын 19 

Лхагва 

5 сарын 20 

Пүрэв 

5 сарын 21 

Баасан 

5 сарын 22 

Нийт 

хугацаа 

/мин/   

Бага- Дунд 

бүлэг 

Хэл яриа 

(10 мин) 

Дүрслэх 

урлаг 

 (10 мин)     

Математикийн 

энгийн 

төсөөлөл 

 (10 мин)   

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   

Хөгжим  

(10 мин)   
50 

Ахлах- 

Бэлтгэл бүлэг 

Байгаль, 

нийгмийн 

орчин 

(10 мин) 

Математикий

н энгийн 

төсөөлөл 

(10 мин) 

Хэл яриа 

(10 мин) 

Дүрслэх 

урлаг 

(10 мин) 

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин) 
50 

Нийт 20 20 20 20 20 100 

 



2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 25-29  

 

Бүлэг 

Даваа 

5 сарын 25 

Мягмар 

5 сарын 26 

Лхагва 

5 сарын 27 

Пүрэв 

5 сарын 28 

Баасан 

5 сарын 29 

Нийт 

хугацаа 

/мин/   

Бага- Дунд 

бүлэг 

Байгаль, 

нийгмийн 

орчин 

 (10 мин)   

Дүрслэх 

урлаг 

 (10 мин)     

Хөгжим 

 (10 мин)   

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   

Хэл яриа  

(10 мин)   

50 

Ахлах- Бэлтгэл 

бүлэг 

Хэл яриа 

(10 мин) 

Хөдөлгөөн, 

эрүүл мэнд 

(10 мин)   

Математикийн 

энгийн 

төсөөлөл 

 (10 мин)   

Дүрслэх 

урлаг (10 

мин)   

Хөгжим  

 (10 мин)   

50 

Нийт 20 20 20 20 20 100 

 



 

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 

20.... оны ..... сарын .....өдрийн .... тоот  

   тушаалын  хоёрдугаар хавсралт 

               

2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

БАГА БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА 

Хичээлийн нэр: Математик 

 

Анги I анги II анги III анги IV анги V анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 
112 160 160 160 160 

Тасарсан цаг 12 цаг 15 цаг 15 цаг 15 цаг 15 цаг 

Хугацаа  6 хичээл  

тус бүр 20 минут 

6 хичээл  

тус бүр 20 минут 

8 хичээл  

тус бүр 20 минут 

8 хичээл  

тус бүр 20 минут 

8 хичээл  

тус бүр 20 минут 

АНХААРАХ 

НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛС 
• Математикийн сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтлах 

• Тухайн ангийн агуулгын хүрээнээс хэтрүүлэхгүй байх, агуулгын залгамж холбоог судлах (тухайн ангид болон өмнөх, дараагийн 

ангид заасан хичээлүүдийг үзэх) 

• Ахуй амьдрал, тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулгатай уялдуулах 

• Асуулт асуух, асуудал дэвшүүлэн, суралцагчдаар шийдүүлэх байдлаар хичээлээ төлөвлөх 

• ӨӨРИЙГӨӨ СОРИХ, ШАЛГАХ даалгаврыг оруулах 

• Бага ангийн суралцагчдын онцлог, сурах орчин нөхцөл байдлыг харгалзан хэрэглэгдэхүүнийг сонгох 

• Цахим программ, бичлэг, ppt слайд хэрэглэх бол оновчтой хослуулах, бичвэр тодорхой, ойлгомжтой, тод харагдахаар байх 

• Самбар хэрэглэх тохиолдолд тухайн хичээлээр заасан агуулга тодорхой бүтэн харагдахаар төлөвлөх, үүнд тулгуурлан 

хичээлээ дүгнэх 

• Заах СЭДЭВ БҮРЭЭР тусгасан АНХААРАХ ЗҮЙЛСИЙГ тооцон хичээлээ бэлтгэх 

• Тухайн хичээлд тусгах шаардлагагүй хэсгийг суралцахуйн зорилтод дарсан байгаа. 

 

  



Математик, I анги 

Заах хичээлийн тоо, цаг:  6 хичээл, тус бүр 20 минут. АНХААРАХ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛСтэй танилцах. 

Сэдэв, хугацаа Суралцахуйн зорилт Анхаарах зүйлс 

Тэгш хэм 

/20 минут/ 

1.3а. Цэг, хэрчим, тахир шугам, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрсийг таньж 

нэрлэх, эдгээр дүрсийг хоёр тэнцүү хэсэг болгон нугалах аргаар тэгш 

хэмтэй эсэхийг таних, биет болон хэв хэрэглэн дүрс зурах, бүтээл хийх 

• Суралцахуйн удирдамжийг баримтлах 

• Тэгш хэмтэй холбоотой үйл ажиллагааг 

тусгах 

• СӨБ болон II ангийн теле хичээлийг үзэх 

• Хүндрүүлэхгүй байх 

Өгөгдөлтэй ажиллах 

/20 минут/ 

1.4а. Юмсыг (өнгө, хэлбэр, хэмжээ) нэг, хоёр шинжээр Карроллын диаграмм 

хэрэглэн ангилах  (+1.1а, 1.2в, 1.3а)  

1.4б. Асуулт асууж, хариултыг хүснэгтэд бүртгэх, зурган диаграммыг унших, 

илэрхийлэх  

1.1з. Энгийн бодлогыг загварчлах, бодох, хариуг шалгах, өгсөн загвар, зураг 

дүрслэлд тохирох энгийн бодлого зохиох 

• Зорилтуудыг уялдуулах, хаалтад бичсэн 

зорилтуудыг мөн харгалзах 

• Өмнөх хичээлүүдийг үзэн бататгах  

• Диаграммын өгөгдөлд тулгуурлан асуулт 

тавин, хариулах, асуудал шийдвэрлэх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Тоо тоолол) /20 минут/ 

Тоо тооллын зорилтууд (1.1)-ыг харах • Тоо тооллын хүрээнд судалсан агуулгаар 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Хэмжигдэхүүн) 

/20 минут/ 

Хэмжигдэхүүний зорилтууд (1.2)-ыг харах 

1.1з. Энгийн бодлогыг загварчлах, бодох, хариуг шалгах, өгсөн загвар, зураг 

дүрслэлд тохирох энгийн бодлого зохиох 

• Хэмжигдэхүүний агуулгын хүрээнд 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Геометр)  /20 минут/ 

Геометрийн зорилтууд (1.3)-ыг харах • Геометрийн агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Өгөгдөлтэй ажиллах) 

/20 минут/ 

Өгөгдөлтэй ажиллахын зорилтууд (1.4)-ыг харах  

1.1з. Энгийн бодлогыг загварчлах, бодох, хариуг шалгах, өгсөн загвар, зураг 

дүрслэлд тохирох энгийн бодлого зохиох 

• Өгөгдөлтэй ажиллах агуулгын хүрээнд 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

 

 

  



Математик, II анги 

Заах хичээлийн тоо, цаг:  6 хичээл, тус бүр 20 минут. АНХААРАХ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛСтэй танилцах. 

Сэдэв, хугацаа Суралцахуйн зорилт Анхаарах зүйлс 

Дүрсийн хүрээний 

уртыг олох 

/20 минут/ 

2.2в. Урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэний хэмжээ, савны багтаамж) 

хэмжих, хэмжээг унших, бичих, жиших, хэмжих хэрэгслийн 

хуваарийн утгыг тайлбарлах, хэмжээг тохирох нэгжээр (мм, см, дм, 

м, кг, л) илэрхийлэх, баримжаалан хэлэх, уртын хэмжээг уламжлалт 

нэгжээр (сөөм, төө, тохой, алд, дэлэм, алхам) баримжаалах, дүрсийн 

талын уртыг хэмжих, томьёо хэрэглэхгүй хүрээний уртыг олох  

• Судалсан үйлдлийн хүрээнд асуудал шийдвэрлэх 

• 2.1к зорилттой уялдуулах 

• Дүрсийн хүрээний уртыг олоход томьёо хэрэглэхгүй 

гэдгийг давхар анхаарах 

Бодлого бодох 

/20 минут/ 

2.1з. Үйлдлийн нэг гишүүнийг бусад гишүүнээр илэрхийлэн утгыг 

олох, математик бичвэрийг үнэн болгох тоо, тэмдэг бичих, 

тайлбарлах  

2.1к.  Бодлогыг загварчлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, бодсон хариуг 

шалгах, өөр аргаар бодох, өгсөн загвар, бичвэрт тохирох энгийн 

бодлого зохиох, төсөөтэй ба урвуу бодлого зохиох 

• Судалсан үйлдлийн хүрээнд асуудал шийдвэрлэх 

• 2.1к,з зорилтуудыг уялдуулах 

• Өмнөх болон өмнөх ангийн холбогдох теле 

хичээлүүдийг үзэх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Тоо тоолол)  /20 минут/ 

Тоо тооллын зорилтууд (2.1)-ыг харах • Тоо тооллын хүрээнд судалсан агуулгаар сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Хэмжигдэхүүн) 

/20 минут/ 

Хэмжигдэхүүний зорилтууд (2.2)-ыг харах 

2.1к.  Бодлогыг загварчлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, бодсон хариуг 

шалгах, өөр аргаар бодох, өгсөн загвар, бичвэрт тохирох энгийн 

бодлого зохиох, төсөөтэй ба урвуу бодлого зохиох 

• Хэмжигдэхүүний агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Геометр) 

/20 минут/ 

Геометрийн зорилтууд (2.3)-ыг харах 

2.1к.  Бодлогыг загварчлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, бодсон хариуг 

шалгах, өөр аргаар бодох, өгсөн загвар, бичвэрт тохирох энгийн 

бодлого зохиох, төсөөтэй ба урвуу бодлого зохиох 

• Геометрийн агуулгын хүрээнд сурагчид өөрийгөө 

үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Өгөгдөлтэй ажиллах) 

/20 минут/ 

Өгөгдөлтэй ажиллахын зорилтууд (2.4)-ыг харах  

2.1к.  Бодлогыг загварчлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, бодсон хариуг 

шалгах, өөр аргаар бодох, өгсөн загвар, бичвэрт тохирох энгийн 

бодлого зохиох, төсөөтэй ба урвуу бодлого зохиох 

• Өгөгдөлтэй ажиллах агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

 

 

  



Математик, III анги 

Заах хичээлийн тоо, цаг:  8 хичээл, тус бүр 20 минут. АНХААРАХ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛСтэй танилцах. 

Сэдэв, хугацаа Суралцахуйн зорилт Анхаарах зүйлс 

Тэнцэтгэл, тэнцэтгэл 

биш /20 минут/ 

3.1ж.  Тоон илэрхийлэл, тоон тэнцэтгэл, тоон тэнцэтгэл биш бичих, зохиох, 

нэмэх, үржүүлэх үйлдлийн чанар хэрэглэн тооцоолол хийж шалгах 

3.1з. Үйлдлийн нэг гишүүнийг бусад гишүүнээр илэрхийлэн утгыг олох; 

математик бичвэрийг үнэн утгатай болгох, үйлдлийн гишүүдийн хамаарлыг 

тайлбарлах   (+3.1а,д,е,г,и, 3.1л) 

• Тухайн ангид шинээр судлах байдлаар заах 

• Тухайн ангид судалсан тоо, үйлдэлтэй 

уялдуулах (хаалтад тусгав) 

• Асуудал шийдвэрлэх 

Уртын хэмжээн дээрх 

үйлдэл, Хүндийн 

хэмжээн дээрх үйлдэл, 

Эзлэхүүний хэмжээн 

дээрх үйлдэл /3 хичээл, 

тус бүр 20 минут/ 

3.2б.  Тохирох хэрэгсэл, хэмжих нэгжийг (мм, см, дм, м, км, г, кг, ц, т, мл, л) 

сонгон урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэний хэмжээ, савны багтаамж) хэмжих, 

хэмжээг жиших, баримжаалах, хэмжих хэрэгслийн хуваарийн утгыг 

тайлбарлах, нэг нэгжийг нөгөө нэгжээр илэрхийлэх, дүрсийн хүрээний 

уртыг олох 

(+3.1д, 3.1е, 3.1л)  

• Ахуй амьдралын агуулгатай асуудал 

шийдвэрлэх  

• Тухайн болон өмнөх, дараагийн ангийн 

агуулга, теле хичээлийг үзэн, залгамж 

холбоотой байхаар бэлтгэх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Тоо тоолол)  /20 минут/ 

Тоо тооллын зорилтууд (3.1)-ыг харах • Тоо тооллын хүрээнд судалсан агуулгаар 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Хэмжигдэхүүн) 

/20 минут/ 

Хэмжигдэхүүний зорилтууд (3.2)-ыг харах 

3.1л.   Бодлогыг загварчлах, бодох хялбар аргыг сонгон төлөвлөгөө бичих, 

тохирох үйлдлийг гүйцэтгэх, хариуг таамаглан урвуу үйлдэл болон бусад 

аргаар шалгах, өгсөн зураглал бичвэрт тохирох 2-3 алхамтай өгүүлбэртэй 

бодлого зохиох, өөрийн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Хэмжигдэхүүний агуулгын хүрээнд 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Геометр) 

/20 минут/ 

Геометрийн зорилтууд (3.3)-ыг харах 

3.1л.   Бодлогыг загварчлах, бодох хялбар аргыг сонгон төлөвлөгөө бичих, 

тохирох үйлдлийг гүйцэтгэх, хариуг таамаглан урвуу үйлдэл болон бусад 

аргаар шалгах, өгсөн зураглал бичвэрт тохирох 2-3 алхамтай өгүүлбэртэй 

бодлого зохиох, өөрийн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Геометрийн агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Өгөгдөлтэй ажиллах) 

/20 минут/ 

Өгөгдөлтэй ажиллахын зорилтууд (3.4)-ыг харах  

3.1л.   Бодлогыг загварчлах, бодох хялбар аргыг сонгон төлөвлөгөө бичих, 

тохирох үйлдлийг гүйцэтгэх, хариуг таамаглан урвуу үйлдэл болон бусад 

аргаар шалгах, өгсөн зураглал бичвэрт тохирох 2-3 алхамтай өгүүлбэртэй 

бодлого зохиох, өөрийн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Өгөгдөлтэй ажиллах агуулгын хүрээнд 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

 

 



Математик, IV анги 

Заах хичээлийн тоо, цаг:  8 хичээл, тус бүр 20 минут. АНХААРАХ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛСтэй танилцах. 

Сэдэв, хугацаа Суралцахуйн зорилт Анхаарах зүйлс 

Тэгшитгэл, тэнцэтгэл 

биш /20 минут/ 

4.1ж. Үйлдлийн гишүүдийн хамаарал болон үйлдлийн чанарыг хэрэглэн 

тооцоолол хийж, тоон илэрхийлэл зохиох; тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг 

бодох, шалгах   (+4.1а,д,е,в,з,и,г,к,а,б,г,д,в, 4.1м) 

• Шинээр таниулах: Тэгшитгэл, тэнцэтгэл 

бишийн гол мөн чанарт тулгуурлан бодох 

аргачлал харагдахаар байх 

• Өмнөх ба дараагийн ангийн хичээлтэй 

залгамж холбоотой байх 

Зүй тогтол 

/20 минут/ 

4.1л. Тоог тогтмол тоогоор нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох, дараалуулан 

байрлуулсан тооны зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлэх, зохиох;     

4.1б.  Сөрөг тоог тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэн жиших, эрэмбэлэх, 1, 2-

оор нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох   (+4.1, 4.2) 

• Тухайн ангид судалсан тоо, үйлдэлтэй 

уялдуулах 

• Өгсөн зорилтуудыг хамтад нь 

хэрэгжүүлэх 

• Өмнөх ба дараагийн ангийн хичээлтэй 

залгамж холбоотой байх 

Юмсыг ангилах 

/20 минут/ 

4.4а.  Юмсыг нэг, хоёр шинжээр Карролл, Эйлер-Веннийн диаграмм хэрэглэн 

ангилах, тайлбарлах 
• Тухайн ангид судалсан тоо, үйлдэлтэй 

уялдуулах 

• Өмнөх ба дараагийн ангийн хичээлтэй 

залгамж холбоотой байх 

Бодлого бодох 

/20 минут/ 

4.1м.  ... төлөвлөгөө бичиж бодох, шалгах, өгсөн зураглал, бичвэртэй 

холбоотой асуулт асуух, бодлого зохиох, логик бодлого бодох, байгаль 

орчинд ээлтэй, ахуйн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэх  (+4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

• Суралцагчдын сэтгэн бодох чадварыг 

хөгжүүлэх хялбар логик бодлого оруулах 

• V ангийн холбогдох хичээлийг үзэх 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Тоо тоолол)  /20 минут/ 

Тоо тооллын зорилтууд (4.1)-ыг харах • Тоо тооллын хүрээнд судалсан агуулгаар 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн 

байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Хэмжигдэхүүн) 

/20 минут/ 

Хэмжигдэхүүний зорилтууд (4.2)-ыг харах 

4.1м.  Пропорционал хамаарлын бодлогыг хүснэгтээр илэрхийлэх, графикийг 

тайлбарлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, шалгах, өгсөн зураглал, бичвэртэй 

холбоотой асуулт асуух, бодлого зохиох, логик бодлого бодох, байгаль 

орчинд ээлтэй, ахуйн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Хэмжигдэхүүний агуулгын хүрээнд 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн 

байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 



Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Геометр) 

/20 минут/ 

Геометрийн зорилтууд (4.3)-ыг харах 

4.1м.  Пропорционал хамаарлын бодлогыг хүснэгтээр илэрхийлэх, графикийг 

тайлбарлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, шалгах, өгсөн зураглал, бичвэртэй 

холбоотой асуулт асуух, бодлого зохиох, логик бодлого бодох, байгаль 

орчинд ээлтэй, ахуйн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Геометрийн агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Өгөгдөлтэй ажиллах) 

/20 минут/ 

Өгөгдөлтэй ажиллахын зорилтууд (4.4)-ыг харах  

4.1м.  Пропорционал хамаарлын бодлогыг хүснэгтээр илэрхийлэх, графикийг 

тайлбарлах, төлөвлөгөө бичиж бодох, шалгах, өгсөн зураглал, бичвэртэй 

холбоотой асуулт асуух, бодлого зохиох, логик бодлого бодох, байгаль 

орчинд ээлтэй, ахуйн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Өгөгдөлтэй ажиллах агуулгын хүрээнд 

сурагчид өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн 

байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж 

холбоог тооцох 

 

 

Математик, V анги 

Заах хичээлийн тоо, цаг:  8 хичээл, тус бүр 20 минут. АНХААРАХ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛСтэй танилцах. 

Сэдэв, хугацаа Суралцахуйн зорилт Анхаарах зүйлс 

Тэгшитгэл, тэнцэтгэл 

биш /20 минут/ 

5.1ж. Үйлдлийн гишүүдийн хамаарал болон үйлдлийн чанарыг 

хэрэглэн тооцоолол хийж, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бодож 

шалгах, зохиох, тайлбарлах 

• Тухайн ангид судалсан тоо, үйлдэлтэй уялдуулах 

• Өмнөх, дараагийн ангийн хичээлтэй залгамж 

холбоотой байх 

Харьцаа, пропорцын 

бодлого /20 минут/ 

5.1и. Харьцаа, пропорц, масштабыг тооцоололд хэрэглэх 

5.1н. Процент, масштаб бүхий бодлогыг загварчлах, бодох, 

зохиох, хариуг таамаглах, шалгах, байгаль орчин, эрүүл мэндэд 

ээлтэй, ахуй хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэх 

• Ахуй амьдралын, тогтвортой хөгжлийн асуудал 

шийдвэрлэх 

• Тухайн ангид судалсан тоо, үйлдэлтэй уялдуулах 

• Өмнөх болон дараагийн ангийн агуулгын 

залгамжийг тооцох 

Гурвалжныг ангилах 

/20 минут/ 

5.3а. Гурвалжныг ангилах,... • Юмсыг ангилах, дүрслэн үзүүлэхтэй холбох 

• Цаашид сурагч бүтээлч үйл хийх боломжийг 

харуулах 

Дүрсийн дотоод өнцгийн 

нийлбэр 

/20 минут/ 

5.3а. ...гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр 180°, дөрвөн 

өнцөгтийн дотоод өнцгийн нийлбэр 360° болохыг тогтоох   (+5.1, 

5.2, 5.3) 

5.1н. Процент, масштаб бүхий бодлогыг загварчлах, бодох, 

зохиох, хариуг таамаглах, шалгах, ...асуудлыг шийдвэрлэх 

• Өмнөх болон дараагийн ангийн холбогдох 

агуулгатай холбох 

Өөрийгөө үнэлээрэй (Тоо 

тоолол)  /20 минут/ 

Тоо тооллын зорилтууд (5.1)-ыг харах • Тоо тооллын хүрээнд судалсан агуулгаар сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 



Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Хэмжигдэхүүн) 

/20 минут/ 

Хэмжигдэхүүний зорилтууд (5.2)-ыг харах 

5.1н. Процент, масштаб бүхий бодлогыг загварчлах, бодох, 

зохиох, хариуг таамаглах, шалгах, тоон таавар, логик бодлого 

бодох, байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй, ахуй хэрэглээнд 

хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх 

• Хэмжигдэхүүний агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Геометр) 

/20 минут/ 

Геометрийн зорилтууд (5.3)-ыг харах 

5.1н. Процент, масштаб бүхий бодлогыг загварчлах, бодох, 

зохиох, хариуг таамаглах, шалгах, тоон таавар, логик бодлого 

бодох, байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй, ахуй хэрэглээнд 

хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх 

• Геометрийн агуулгын хүрээнд сурагчид өөрийгөө 

үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

Өөрийгөө үнэлээрэй 

(Өгөгдөлтэй ажиллах) 

/20 минут/ 

Өгөгдөлтэй ажиллахын зорилтууд (5.4)-ыг харах  

5.1н. Процент, масштаб бүхий бодлогыг загварчлах, бодох, 

зохиох, хариуг таамаглах, шалгах, тоон таавар, логик бодлого 

бодох, байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй, ахуй хэрэглээнд 

хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх 

• Өгөгдөлтэй ажиллах агуулгын хүрээнд сурагчид 

өөрийгөө үнэлэхэд чиглэсэн байх 

• Анги хоорондын агуулгын залгамж холбоог тооцох 

 

Хичээлийн нэр:  Монгол хэл 

Анги I анги II анги III анги IV анги V анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг  

192 224 224 224 224 

Агуулгын 

алдагдал, цаг  
18  21  21  21  21  

Агуулгын 

алдагдлыг 

нөхөх теле 

хичээл, мин 

 

9 хичээл тус бүр 20 мин 

 

9 хичээл тус бүр 20 

мин 

9 хичээл тус бүр 20 

мин 

9 хичээл тус бүр 20 

мин 
9 хичээл тус бүр 20 мин 



Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Цагаан толгойн дараах үе  

1,1а- Өгүүлбэр, эхээс танил  

биш  үгийг олж, утгыг 

таамаглах 

1,2а-Хуулж болон цээжээр 

бичихдээ үг, үсэг, өгүүлбэрийг 

дэгийн дагуу бичих 

1,2г- Багшийн хэлсэн 2-4    

үгээс бүтсэн өгүүлбэрийг          

сонсож, ойлгосноо харуулах 

1,4а- Эгшиг ба гийгүүлэгч,  

тэмдэг   үсгийг ялган таних 

1,4в- Өгүүлбэрийг  1-2 

асуултаар дэлгэрүүлэх 

Цагаан толгойн дараах үе   

Үйл явдлыг дарааллын 

дагуу ярьж суръя 

1.1б  Сурах бичгийн эх, зурагт 

эх, богино хэмжээтэй хялбар 

эхийг уншиж, агуулгыг 

ерөнхийд нь ойлгосноо 

харуулах                                                                          

1.1в  Уншсан эхийн үйл 

явдлыг асуултын дагуу тоочин 

ярих  (эхлээд?  Дараа нь, эцэст 

нь?)                                                                                                        

1.1г Уншсан эхийн баатрын 

хийсэн зүйлийг тоочих                                             

1.1е Зохиолын баатруудын 

гадаад байдлыг төсөөлж ярих                                                            

1.2в  Зураг, бүдүүвчид 

тохирсон 3-4 үгтэй өгүүлбэр 

зохиож бичих                                                             

1.2д  Өгсөн загвар, асуулт, 

зургийн дагуу 3-4 өгүүлбэр 

бүхий зохиож бичих                                                                                                                                            

1.3а Өгсөн зургийг ажиглаж, 

үйл явдлыг тод, чанга, 

ойлгомжтой ярих    

1.3в  Үлгэр, хүүхэлдэйн 

киноны баатрын үг хэл, үйл 

хөдлөлийг дуурайж тоглох 

Үсгээ бүлэглэж 

ангилж сурцгаая 

2.1а Танил биш 

үгийг сурах бичгийн 

тайлбараас цагаан 

толгойн үсгийн 

дарааллаар олж 

сонгох, утгыг мэдэх                                                                

2.2г Цагаан толгойн 

үсгийг эгшиг, 

гийгүүлэгч, тэмдэг 

үсэг гэж ангилж 

бүлэглэх                                                                                                                               

2.3в Санаа бодлоо 

өөртөө итгэлтэйгээр 

ойлгомжтой тод 

дуугаар илэрхийлэх 

 Зааврыг уншиж 

ойлгон дагаж 

мөрдье 

2.1д  Зааврыг 

уншиж, агуулга, 

бүтцийг тайлбарлах                                                                    

2.2д Багшийн хэлсэн 

5-6 өгүүлбэрийг 

сонсож, цээжээр 

бичих                                              

2.3б Бусдын яриа, 

асуулт, зааврыг 

анхааралтай сонсож, 

ойлгосноо харуулах 

Үйл явдлыг 

дарааллын дагуу 

ярьж суръя 

2.1в Уншсан үлгэр 

өгүүллэгийг үйл 

явдлын дарааллын 

дагуу тоочих                                                                      

2.2ж Өгсөн бүтцийн 

дагуу болсон явдлаа 

ойлгомжтой бичих                                                      

2.3а Болсон явдал, 

Талархлын 

захидал бичицгээе 

 3.1е Талархсан 

захидал, зорилгодоо 

хүрэх төлөвлөгөө, 

уншиж, агуулга, 

бүтцийг тайлбарлах                                                                                          

3.2д Баярласан 

сэтгэлээ илэрхийлж, 

бүтцийн дагуу 

талархсан утгатай 

захидал бичих                                                                                                                                                     

3.4а Эх, өгүүлбэрээс 

хэн? Юу? яав? Яаж? 

Яагаад? ямар 

учраас? гэсэн 

асуултад 

хариулагдах үгсийг 

олох, хэрэглэх 

Хүсэл мөрөөдлөө 

биелүүлцгээе 

3.1е Зорилгодоо 

хүрэх төлөвлөгөөг 

уншиж, агуулга, 

бүтцийг тайлбарлах                                                                                                                    

3.2б Балархай 

эгшгийн 

эгшигжүүлэх 

үүргийг мэдэх, 

бичихдээ хэрэглэх                                                                                                              

3.2е Хүсэл 

мөрөөдөл, 

зорилготойгоо 

нийцүүлж 

төлөвлөгөө зохион 

бичих                                                                                                                            

3.3в Хэлэлцэх, 

ярилцах үед хүсэл, 

санаа бодлоо 

Ялгаа нь юу вэ? 

 4.1е Эхийн эхлэл, 

гол, төгсгөл хэсэгт 

баатруудын зан чанар, 

үзэл бодолд гарсан 

өөрчлөлтийг 

харьцуулах 

Төстэй зүйл юу вэ? 

4.4в Ойролцоо утга, 

эсрэг утгатай үгийг 

найруулгад 

оновчтой хэрэглэн 

өгүүлбэр, эх зохиох                                                                                    

4.4г Эх, өгүүлбэр 

зохиохдоо хэлц 

үгийг утгаар нь зөв 

хэрэглэх 

Өөрийгөө 

танилцуулъя 

4.3а Сэдвийн 

хүрээнд яриагаа 

төлөвлөж, бэлтгэн, 

ойлгомжтой, 

цэгцтэй илэрхийлэн 

ярих                                                                                                                                              

4.3б Хэлэлцүүлэгт 

шинэ санаа нэмж 

оролцох, бусдын 

яриаг дуустал 

хүлээцтэй сонсох 

Номтой 

нөхөрлөцгөөе 

4.1а Уншсан эх дэх 

танил биш үгийг 

тайлбар толь 

бичгээс олж 

агуулгыг ойлгох                                                                                                                                                   

4.1в Уншсан эх, 

үлгэр, өгүүллэгийн 

бүтцийн хэсгүүдийн 

Үзэл бодлыг дэмжсэн ба 

эсэргүүцсэн захидал бичье 

5.1з Захидлаас нэг сэдвийн 

талаар ялгаатай үзэл бодлыг 

харьцуулж дүгнэх                                                                                                                                                        

5.2д Бусдыг үзэл бодлыг 

дэмжсэн, эсвэл эсэргүүцсэн 

утгатай захидал бичих                                                                                                                                                      

5.3а Тодорхой сэдвийн 

хүрээнд хэд хэдэн зүйлийг 

харьцуулж, дүгнэх                                                                                                                   

5.3в Хэлэлцэх, итгэх үедээ 

үзэл бодлоо баримт хэрэглэн 

товч тодорхой оновчтой 

илэрхийлэх                                                                                                                          

5.4б Эх, өгүүлбэрт баталсан, 

дэмжсэн өнгө аясыг илтгэсэн 

үг, өгүүлбэрийг оновчтой 

хэрэглэх 

Зохиолоос үнэлж дүгнэх 

асуулт асууж сурцгаая 

5.1а Эхэд ашигласан зарим үг, 

хэллэгийг сонгож, эхэд 

хэрэглэсэн учрыг тайлбарлан 

дүгнэх                                                                                                                                                                      

5.1ж Уншсан эхийн 

баатруудын харилцан ярианаас 

тэдний зан чанарыг дүгнэх                                                                                                                                 

5.2г Зохиолын санааг нэгтгэн 

дүгнэн товчилж бичих 

Хэлэлцүүлэг хийж суръя 

5.3б Хэлэлцэх, илтгэх 

үедээ сонссон зүйлийн 

голыг олж, зөв сонгосон 

гэдгээ илэрхийлэх                                                                                                                                     

5.3в Хэлэлцэх, илтгэх 

үедээ үзэл бодлоо баримт 

хэрэглэн товч тодорхой 

оновчтой илэрхийлэх 

Илтгэх чадварт 

суралцъя 



Цагаан толгойн дараах үе   

Эхийг зөв тод, чанга дуугаар 

уншиж ойлгосноо 

илэрхийлье 

1.1д  Цээжилсэн хэл 

зүгшрүүлэх үг, блгэ 

дэмбэрлийн үг, шүлгийг 

бусдын өмнө тод чанга 

дуугаар унших                                                                                                                                              

1.2е  Өөрийгөө 4-5 

өгүүлбэрээр танилцуулж 

бичих                                                             

1.3б Бусдын яриа, асуулт, 

зааврыг анхааралтай сонсож, 

ойлгосноо харуулах                                                                                                              

1.4б Эх, өгүүлбэр дэх үгсийг 

хэн?  юу? яав?  гэсэн 

асуултаар ялгах                                                 

сонссон зүйлийг 

ойлгомжтой 

мэдээлж ярих                                                    

2.3в Санаа бодлоо 

өөртөө итгэлтэйгээр 

ойлгомжтой тод 

дуугаар илэрхийлэх  

бусдын өмнө 

чөлөөтэй 

илэрхийлэх 

Хаяг шошгыг зөв 

бичье 

3.1е Хаяг, шошгыг 

уншиж, агуулга, 

бүтцийг тайлбарлах                                                      

3.3в Хэлэлцэх, 

ярилцах үед хүсэл, 

санаа бодлоо 

бусдын өмнө 

чөлөөтэй 

илэрхийлэх 

учир шалтгааныг 

тайлбарлах                                                                                                                                                           

4.2м Уншсан номыг 

танилцуулж 

бичихдээ сэтгэгдэл, 

мэдрэмжээ 

илэрхийлэх                                                                                                             

4.3а Сэдвийн 

хүрээнд яриагаа 

төлөвлөж, бэлтгэн, 

ойлгомжтой цэгцтэй 

илэрхийлэн ярих 

5.2б Үйл үг бүтээх "-л" 

дагаврын дүрмийг мэдэж, 

зөв бичих                                            

5.2л Баримт, зураг, 

график, хэрэглэн баталгаа 

нотолгоо гарган санаагаа 

илэрхийлж бичих                                                                                                                                               

5.3б Хэлэлцэх, илтгэх 

үедээ сонссон зүйлийн 

голыг олж, зөв сонгосон 

гэдгээ илэрхийлэх                                                                                                                 

5.3в Хэлэлцэх, илтгэх 

үедээ үзэл бодлоо баримт 

хэрэглэн товч тодорхой 

оновчтой илэрхийлэх 

Өдрийн тэмдэглэл бичье 

5.2е Өдрийн тэмдэглэлээ 

бичихдээ, сэтгэгдэл, 

мэдрэмжээ илэрхийлэх                                                                                                                    

5.4б Эх, өгүүлбэрт 

баталсан, дэмжсэн өнгө 

аясыг илтгэсэн үг, 

өгүүлбэрийг оновчтой 

хэрэглэх 

Анхаарах зүйл 

• Анги тус бүр 3 долоо хоногийн нийт 9 хичээлээр тооцож агуулгаа бэлтгэнэ. 

• Бүлэг сэдвүүд зарим ангид цаг ихтэй агуулгууд байгаа учир багтахгүй агуулгыг заавал багтааж шахаж дуусгах шаардлагагүй 

сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

• Агуулгын хүрээг тухайн ангийн агуулгын хүрээнээс хэтрүүлэхгүйгээр заах.  

• Анги бүрийн голлох зөв бичгийн дүрмүүдийг хичээлийн агуулгад шингээн сэргээн сануулахад анхаарах.  

• Гэрийн даалгаврыг хичээлээс олж авсан мэдлэг, чадвар дээр үндэслэн хүүхэд бие дааж хийж чадахуйц бүтээлч, хэрэглээнд 

тулгуурлан өгөх. 

• Бага ангийн сурагчдын онцлогийг харгалзан хэрэглэгдэхүүн ашиглах, самбар төлөвлөлт, ppt слайдыг хослуулан хичээлээ явуулах. 

• Самбар ашиглахдаа тухайн хичээл тодорхой бүтэн харагдахаар төлөвлөж хичээлээ самбараас дүгнэх. 

• Хичээл бүрийг 30-40 минутаар төлөвлөн нягтрал сайтай, 20 минутаа барьсан хичээл заахад анхаарах. 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Хүн ба орчин, Хүн ба нийгэм, Хүн ба байгаль 

Судлагдахуун ХҮН БА ОРЧИН  ХҮН БА НИЙГЭМ ХҮН БА БАЙГАЛЬ  

Анги I анги II анги III анги IV анги V анги IV анги V анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг  

64 64 64 32 64 64 64 

Агуулгын 

алдагдал, цаг  

6  6  6  3  6  6  6  

Агуулгын 

алдагдлыг 

нөхөх теле 

хичээл, мин 

3 хичээл тус 

бүр 20 мин 

3 хичээл тус 

бүр 20 мин 

3 хичээл тус 

бүр 20 мин 

2 хичээл 

тус бүр 20 

мин 

4 хичээл тус бүр 

20 мин 

8  хичээл тус бүр 20 

мин 

8 хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

1.1а. 

Өөрийн 

хичээлийн 

хэрэглэлээ 

нэрлэж, 

үүрэг 

зориулалтаа

р нь ялган 

таних 

1.2а. Гэр 

бүлийнхнээ 

танилцуула

х, 

шаардлагат

ай үед 

утсаар 

холбоо 

тогтоож 

чаддагаа 

харуулах 

1.3а. 

Сургууль 

орчмын дуу 

чимээг 

2.1а. Ангид 

байгаа 

сургалтын 

хэрэглэгдэхүү

нийг хийсэн 

материалаар 

нь 

төрөлжүүлэн 

бүлэглэх 

2.3а. 

Сургуулийн 

гадаад орчны 

дуу чимээний 

талаар жишээ 

гаргаж, хүний 

эрүүл мэндэд 

үзүүлэх 

нөлөөг 

хэлэлцэх 

2.3б. Ангид 

ургадаг 

ургамал олон 

төрөл 

болохыг 

3.1а. Хичээлд 

хэрэглэж буй 

өгөгдсөн 

багаж, 

хэрэгслийг 

үүрэг 

зориулалтаар 

нь ялган таньж, 

аюулгүй 

байдлыг 

ханган, зөв 

сонгож 

хэрэглэх 

3.2а. Аав, 

ээжийнхээ 

садан төрлийг 

жагсаан, ураг 

төрлийнхөө 3 

үеийг зураглах 

3.2б. Аав ээж 

болон 

гэрийнхнийхээ 

мэргэжил, 

ажлын газрыг 

ялган нэрлэх 

4.1а. Гэр 

бүлийн 

орчинд 

өөрийн 

бодол 

санаа, 

хүсэлтээ 

илэрхийлэ

н 

харилцах 

4.1б. 

Сургууль, 

анги дахь 

өөрийн 

оролцоог 

тодорхойл

ох 

5.4.2б. Тухайн 

үеийн Монгол 

улсын нийгэм, 

аж ахуй, соёлын 

шинэ зүйлсийг 

тодорхойлох 

5.4.2в. Эх орны 

түүхэн дэх хүнд 

бэрх үе, тусгаар 

тогтнолын 

бэхжилтийн 

талаар хэлэлцэх  

5.4.2г. Монгол 

улсын нэр хүнд 

дэлхий дахинд 

өссөн тухай 

өөрийн үгээр 

илэрхийлэх 

5.4.2д. Тухайн 

үеийн эх орны 

аж ахуй, нийгэм, 

соёлын бүтээн 

байгуулалтыг 

жишээгээр 

тайлбарлах 

5.4.2е. Монгол 

төрийнхөө 

4.2х. Юмсын бодит 

хэмжээг өөрийн 

зурсан план 

зурагтай харьцуула 

4.2ц. Өгсөн 

газарзүйн зураг дээр 

хол, ойр зайг 

хэмжиж харьцуула 

4.2ч. Өгсөн 

газарзүйн зураг дээр 

дүрслэгдсэн 

зүйлсийг таних 

тэмдэг ашиглан 

ялгах  

Өсөлт хөдөлгөөн 

 4.1а. Хүний биеийн 

араг ясны толгой, их 

бие, мөчдийн 

хэсгүүдийг зургаас 

ялган таних, 

үүргийг жишээгээр 

тайлбарлах 4.1б. 

Булчингийн агшилт, 

сулралтын зарчмыг 

бугалганы хос 

5.3д Шавж ба аалз 

ялгаатай болохыг зарим 

онцлог шинжид нь 

үндэслэн ялган таних 

 5.3е. Бүрэн ба бүрэн бус 

хувиралтай шавжийн 

амьдралын эргэлтийг 

бүдүүвч ашиглан 

харьцуулах  

5.3ж. Өндөглөгч амьтдын 

үржлийн онцлог, 

амьдралын эргэлтийг 

загварчлан тайлбарлах  

5.3з. Амьд үр төл 

төрүүлэгч амьтдын үржил 

хөгжлийн онцлогийг 

харьцуулан тай 

5.3и. Хүний төрөхийн 

өмнөх ба төрсний дараах 

өсөлт, хөгжлийг 

харьцуулах тайлбарлах 

Бодисын төлөвийн 

шилжилт  

5.2а. Ус хатуу, шингэн, 

хийн төлөвт шилжих 



сонсоод 

ялган таних 

тодорхойлж, 

ангилах 

бэлгэдлийн 

талаар мэдэх, 

танилцуулах 

5.4.2ж. 

Ардчилсан 

Монголын 

нийгэм, аж ахуй, 

соёлын ололт, 

амжилтыг 

тайлбарлах 

булчингийн загвар 

дээр тайлбарлах 

4.1в. Булчин араг 

ясанд бэхлэгддэг, 

булчин, араг яс, үе 

холбоос нь 

хөдөлгөөнд 

оролцдог болохыг 

илрүүлэх Амьд бие 

ба амьдралын орчин 

 4.1г. Зарим амьтан, 

ургамлын онцлог 

шинж нь амьдрах 

орчиндоо зохилдсон 

болохыг илрүүлэх 

4.1д. Тухайн орчин 

дахь амьд биес идэш 

тэжээлээрээ 

холбогддог болохыг 

тайлбарлах 4.1е. 

Хүрээлэн буй 

орчинд нөлөөлж буй 

хүний үйл 

ажиллагаанаас 

жишээлэн 

тайлбарлах 

үзэгдлийг нөхцөлтэй нь 

холбон илэрхийлэх 

 5.2б. Хайлах, хөлдөх 

үеийн өөрчлөлтийг 

бодисын жижиг хэсгээр 

дүрслэн үзүүлэх 

 5.2в. Уурших, шингэрэх 

үеийн өөрчлөлтийг 

бодисын жижиг хэсгээр 

зурж харуулах 

 5.2г. Байгаль дахь усны 

эргэлтийг хатуу, шингэн, 

хийн төлөвийн 

шилжилтээр тайлбарлах 

Эргэх ба үл эргэх 

өөрчлөлт 

 5.2д. Үзэгдлийг эргэх, үл 

эргэх гэж ангилах, жишээ 

гаргах 

 5.2е. Лаа шатах нь үл 

эргэх үзэгдэл болохыг 

тодорхойлох  

5.2ж. Төмөр, элс, модны 

үртсийг холимгоос нь 

ялгаж, эргэх үзэгдэл 

болохыг тодорхойлох 

Анхаарах 

зүйл 
• Хичээлээ бэлтгэхдээ сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

• Агуулгын хүрээг тухайн ангийн агуулгын хүрээнээс хэтрүүлэхгүйгээр заах.  

• Гэрийн даалгаврыг хичээлээс олж авсан мэдлэг, чадвар дээр үндэслэн хүүхэд бие дааж хийж чадахуйц бүтээлч, хэрэглээнд 

тулгуурлан өгөх. 

• Бага ангийн сурагчдын онцлогийг харгалзан хэрэглэгдэхүүн ашиглах, самбар төлөвлөлт, ppt слайдыг хослуулан хичээлээ явуулах. 

• Самбар ашиглахдаа тухайн хичээл тодорхой бүтэн харагдахаар төлөвлөж хичээлээ самбараас дүгнэх. 

• Хичээл бүрийг 30-40 минутаар төлөвлөн нягтрал сайтай, 20 минутаа барьсан хичээл заахад анхаарах. 

 

 

 



Хичээлийн нэр: English 5 grade 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 

99 Агуулгын алдагдал, цаг 9 

 

Суралцахуйн зорилтын дагуу тус бүр 20 минутаар нийт 60 минутын теле хичээл бэлдэнэ. 

Теле хичээл явуулах 

агуулга  

 

Review 

lessons 

Unit 10. 

Having fun  

Learning objectives 5.UE5Use interrogative pronouns who, what, where to ask basic questions 

5.L4 Understand the main points of short, supported talk on a limited range of general and curricular topics  

5.L5 Understand some specific information and detail of short, supported talk on a limited range of general and curricular topics 

5.L7 Understand very short supported narratives on a limited range of general and curricular topics 

5.S2 5.S3 5.S5 5.S6 5.S7 5.R2 5.R45.R5 5.W25.W6  

Recommendation   The student-centered should support students in learning how to learn and becoming independent, self-motivated, engaged, confident, 

responsible and reflective learners who will be able to use appropriate learning. 

Learning objectives: learning content knowledge and skills as formulated in selected domains. During previous instruction, context of 

knowledge, skills was articulated in a correspondence with content framework. The renewed and revised curriculum offers the 

appropriate theme of knowledge and skills towards to implement the general goals for the curriculum.  

Learning activities are formulated as a student to do. The renewed curriculum is based and supported student-centered learning 

environment that means all activities are for motivating and engaging students' activities both in classroom and beyond it.  

Resources: This section includes academic activities, the necessary tools and materials, and the Internet address, including the sources 

of information. 

 

Хичээлийн нэр: Дүрслэх урлаг, технологи 

Анги 1-р анги 2-р анги 3-р анги 4-р анги 5-р анги 
Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг  
58 64 64 64 64 

Агуулгын алдагдал, цаг  6 6 6 6 6 

Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 

1 хичээл 20 мин 2 хичээл 20 мин 2 хичээл 20 мин 2 хичээл 20 мин 2 хичээл  20 мин 



Теле хичээл явуулах 

агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

Технологи: 

1.2и. Баримлын 

шаврыг цувих, 

хэрчих, 

бөөрөнхийлөх, 

холбох, мушгих 

аргаар хүнсний ногоо, 

жимс жимсгэний 

загвар хийх  

Дүрслэх урлаг: 

2.1и. Чулуун дээр 

зураас арилгагч 

(штрих), шохойн ба 

лааны тосон 

харандаагаар зураг 

зурах аргыг хэрэглэх 

Технологи: 

2.2к. Номын 

хавчуурга хийхэд 

төрөл бүрийн 

материалыг ашиглах 

Дүрслэх урлаг: 

3.1з. Монголын 

зураачдын уран зургийн 

бүтээлийг өөрийн бодол 

төсөөллөөр тайлбарлах 

Технологи:  

3.2м. Өнгийн ноосон 

утас ашиглан бөмбөлөг 

хийх аргаар бүтээл хийх 

Дүрслэх урлаг: 

4.1к. Мартан, нагтан 

зургийн аргаар өөрийн 

бодол төсөөллийг дүрслэх 

Технологи:  

4.2л. 2-3 төрлийн орц 

найрлагатай хөнгөн зууш 

бэлтгэх 

 

Дүрслэх урлаг: 

5.1к. Түйхий ба их 

дагнаасын харьцуулах 

онцлог, ялгааг тайлбарлах  

Технологи:   

5.2к. 3-4 төрлийн орц 

найрлагатай хачиртай талх 

бэлтгэх  

 

 

Анхаарах зүйл 
Бага боловсролын дүрслэх урлаг, технологийн сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн  тухайн 

агуулгад холбогдох хэсгийг ашиглах 

 

Хичээлийн нэр: Биеийн тамир  

Анги 1-р анги 2-р анги 3-р анги 4-р анги 5-р анги 
Сургалтын төлөвлөгөөн 

дэх цаг  
58 64 64 64 64 

Агуулгын алдагдал, цаг  6 6 6 6 6 

Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 
Анги бүрт тохирсон агуулгаар тус бүр 2 хичээл 5 минут 

Теле хичээл явуулах 

агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

1.1д. Өглөөний 

цогц дасгалыг 

дарааллын дагуу 

тогтмол хийж 

хэрэгжүүлэх 

 

1.1з. Сунгалтын 

ба савалтын 

идэвхтэй 

дасгалаар уян 

чадавхаа 

сайжруулан, 

зогсоо байдлаас 

өвдөг 

нугалахгүй 

бөхийж гарын 

хурууны 

2.1г. Гар, хөл, их биеийн 

завсрын хөдөлгөөнийг 

хослуулан цаасан саваатай, 

цацагтай, зөөлөн бөмбөгтэй 

цогц дасгалыг гүйцэтгэх  

2.1е. Тулж суултаас урагш ба 

арагш өнхрөх, урагш хоёр 

өнхрөөд босож зогсон 

харуулах 

2.1ж. Янз бүрийн тулалтаас 

сунайх, зэрэгцүүлж тавьсан 

гимнастикийн сандал дээр 

тулалтаас урагш, арагш 

шилжих, ардаа тулж суусан 

байдлаас хөлөө шулуун өргөж 

10 сек өнцөг барихдаа бие 

биенээ хүндэлж, бусаддаа саад 

3.1г. Гар, хөл, их 

биеийн 

хөдөлгөөн 

хосолсон шинэ 

дасгал, богино 

дээстэй, зөөлөн 

бөмбөгтэй, саваа 

модтой, цацагтай 

дасгалыг ганцаар 

болон хосоор 

гүйцэтгэх 

 

3.1з. Хосоороо 

сунгалтын дасгал 

гүйцэтгэхдээ 

нөхөртөө туслах, 

аюулгүй байдлаа 

4.1д. Тодорхой 

хугацаанд гурван 

цэгийн ба далан дээр 

зогсолтыг 

гүйцэтгэх, урагш ба 

арагш өнхрөлттэй 

хослуулан эвлүүлэг 

болгон хийж 

харуулах 

4.1ж. Уян хатнаа 

хөгжүүлэхдээ 

туслалцаатайгаар 

босоогоос нуман 

тулгуур (мост), 

хөлөөрөө бүтэн 

төөлж (шпагат) суух 

сунгалтын дасгалыг 

5.1в. Хүчээ хөгжүүлэхдээ 

дүүжигнэлтээс болон 

тулж хэвтсэн байдлаас 

сунайх, 800 г жинтэй 

гантельтай дасгалыг 

ашиглах  

5.1г. Хөтлөлцөн зогссон 

байдлаас болон хосоороо 

урагш өнхрөх, 

акробатикийн дасгалыг 

эвлүүлэг болгон 

гүйцэтгэх 



үзүүрийг газарт 

хүргэж харуулах 

  

болохгүйгээр хамтран 

гүйцэтгэх  

2.1з. Хэрэгсэлтэй ба 

хэрэгсэлгүй дасгалаар уян 

хатны чадавхаа хөгжүүлэх 

хангах аргыг 

хэрэгжүүлэх 

хосоороо болон хэд 

хэдээрээ хамтарч 

гүйцэтгэх 

5.1д. Биеийн ерөнхий 

хөгжлийн гимнастикийн 

сандалтай дасгалыг 

гурвуулаа, дөрвүүлээ 

хамтран гүйцэтгэх 

Анхаарах зүйл 

ТV хичээлийн дундуур анги тус бүрийн агуулгад нийцсэн хөдөлгөөнт дасгал бүхий контентуудыг бэлтгэнэ. Контентуудыг 

бэлтгэхдээ анги тус бүрийн агуулгад тохирсон хөдөлгөөнийг 5 минутанд багтаан хийнэ. 

Насных нь онцлогт тохируулан хичээлийг аль болохоор сонирхолтойгоор заах. 

Бага ангийн хичээл  нь ахуйн хэрэгцээт дасгал, алхах  гүйх, үсрэх, харайх, шидэх дамжуулах гэсэн агуулгатай энэ 

агуулгын хүрээнд 5 минут контент бэлтгэх.    

 

Хичээлийн нэр: Эрүүл мэнд 

Анги Эрүүл мэнд 
4-р анги 

Эрүүл мэнд 
5-р анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг  
32 32 

Агуулгын алдагдал, цаг  3 3 
Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 
Анги бүрт тохирсон агуулгаар тус бүр 5 минутаар 3  хичээл  

Теле хичээл явуулах 

агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

ЭМ02.4.02.а.Өглөөний цайг тогтмол ууж, идэвхтэй 

хөдөлгөөн хийж хэвших 

ЭМ04. 4,03б.Өөрийн болон бусдын үнэт зүйлийг 

хүндэтгэх 

ЭМ01.4,01в. Бэлгийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 

дэглэмийн талаар мэдэх, дэглэм сахийн ач холбогдлыг 

тайлбарлах 

ЭМО2. 5,02.а.Зохистой хооллох зарчимд тулгуурлан хоол, хүнсний 

үндсэн шимт бодисыг харгалзан сонгох, зөв хадгалж, хэрэглэх 

ЭМО2. 5,02.б.Биеийн өсөлтийг үнэлэх аргыг мэдэж, өөрт тохирсон 

идэвхтэй  хөдөлгөөнийг сонгон тогтмол хийж хэвших. 

ЭМ04. 5,03.б. Өөрийн хүсэл мөрөөдлөө тодорхойлж, түүнд хүрэх 

төлөвлөгөө боловсруулах 

Анхаарах зүйл 

-Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн агуулгын хүрээнд өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах, 

урьдчилан сэргийлэхэд чиглүүлэх. 

-Өглөөний цайг тогтмол ууж, хэвшиж сурах, мөн тогтмол идэвхтэй хөдөлгөөн хийж сурах дадал хэвшилтэй болгох талаар 

хүүхдэд ойлгуулах. 

- Өөрийн болон бусдын үнэт зүйлийг хүндэтгэж сурах талаас нь хүүхэд түлхүү мэдээлэл өгөх. 

- Зөв зохистой хооллож сурах дадал хэвшилтэй болох, хүнсний бүтээгдэхүүнээ зөв сонгон хэрэглэж сурах, зөв хадгалахыг 

дадал хэвшилтэй болох талаас ойлгуулах.  

-Зөв дадал хэвшилд суралцахад хөтөлсөн байх. 

-Видео бичлэг, биет болон зурагт үзүүлэн зэрэг хэрэглэгдэхүүнийг зөв сонгож хэрэглэх 

-Эмчийн зөвлөгөөг хүргэх байдлаар зохион байгуулж болно. 

-Насных нь онцлогт тохируулан хичээлийг аль болохоор сонирхолтойгоор заах. 

 



Хичээлийн нэр: Иргэний ёс зүйн боловсрол 

Анги 1-р анги 2-р анги 3-р анги 4-р анги 5-р анги 
Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх 

цаг  
64 64 64 64 

 
64 

Агуулгын 

алдагдал, цаг  
6 6 6 6 6 

Агуулгын 

алдагдлыг нөхөх 

теле хичээл, мин 

Анги бүрт тохирсон агуулгаар тус бүр 5 минутаар 4 хичээл явуулна. 

Теле хичээл 

явуулах агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Мэндлэх ёс 

Өдөр тутмын, улирлын, 

хүндэтгэлийн мэнд 

мэдэх ёсны үг, 

хэллэгийг танин мэдэж, 

зөв хэрэглэж хэвших 

 • Мэнд зөв мэдэх нь 

хүнийг хүндлэх, эелдэг 

найрсаг зан төрх 

эзэмшихийн үндэс 

болдгийг ухаарах 

 • Мэнд мэдэхдээ чин 

сэтгэлээсээ хандах, 

биеэрээ хүндэтгэл 

үзүүлэх 

 • Ахмад хүний амрыг 

эрэх, хариу мэндлэх 

 • Дүүмэд хүнтэй 

мэндлэх 

 • Үе тэнгийнхэнтэйгээ 

мэндлэх 

 • Нийгмийн бусад 

орчинд хүнтэй зүй 

зохистой мэндлэх 

 • Зочин гийчинтэй зөв 

мэндлэх 

Эрдэнэт хүн их үйлс 

бүтээх цаг хугацааг 

хойшлуулж үл 

болохыг ойлгох 

ухаарах 

• Ном сурах, их үйлс 

бүтээх цаг хугацааг 

хойшлуулахын 

гэмийг ухаарах 

 • Өглөө босохоос 

унтах хүртэлх аливаа 

ажлаа цаг хугацаанд 

нь амжуулж сурах 

Хэлээр үйлдэх 

буяны үйлийг 

хэвшүүлэх, нүглийн 

үйлийг тэвчих 

• Хэлний дөрвөн 

нүглийн үйлийн 

тэвчих  

• Хэлний дөрвөн 

нүглийн үйлийг 

тэвчсэнээс бий 

болдог дөрвөн буяны 

үйлийг дадуулж, 

хэвшүүлэх 

Эв эеийг эрхэмлэсний ач 

тус, эс эрхэмлэсний 

гэмийг танин мэдэх 

• Эв эеийг эрхэмлэснээр 

эелдэг найрсаг зан төрхтэй 

болох  

• Эс эрхэмлэснээр гэр бүл, 

анги хамт олон, нийгэмд 

зөрчил тэмцэл ихсэхийг 

ухаарах 

Эв эеийн үндэс суурь 

болсон харилцан 

ойлголцлыг хэвшүүлэх 

• Гэр бүл, ах дүүс, төрөл 

садан, нутаг 

усныхантайгаа ойлголцож, 

эвсэг найрсаг амьдрах, 

тэднээс уучлал хүсэх, 

уучлахыг чухалчлах 

 • Найз нөхөд, анги хамт 

олонтойгоо ойлголцож, эв 

эеийг эрхэмлэх 

 • Ард иргэд өөр 

хоорондоо эв эетэй 

байхын чухлыг ойлгож, эв 

эеийг ямагт эрхэмлэх, 

уриалах 

 

Эцэг эх, асран 

хамгаалагч, төрөл 

садан, нутаг усныхан, 

ахмад настан тэднийг 

баярлуулах  

• Тэдний хориглосон 

үйлдлийг бие, хэл, 

сэтгэлээрээ тэвчиж 

баярлуулах  

• Тэдэнтэй 

хүндэтгэлтэй боловсон 

харилцаж баярлуулах 

 • Сургаалыг нь бие, 

хэл, сэтгэлээрээ 

биелүүлж, баярлуулах 

• Тэд буруу үг хэлж, 

буруу үйлдэл хийсэн 

бол тухайн үед 

сэтгэлээрээ уучилж, 

хожим цаг үе, нөхцөл 

байдалд тохируулан 

асууж лавлан, учирлан 

ойлгуулахад суралцах 

Бэрхшээлийг 

сэтгэлээр даван 

туулахыг ухаарах, 

даван туулах 

• Сэтгэлийн хүч 

тэнхээгээр аливаа 

бэрхшээлийг даван 

туулдгийг ухаарах 

 • Бэрхшээлд сэтгэл 

гунихгүй, цөхрөхгүй, 

сэтгэлээ залж чаддаг 

байх 

 • Сайтар тунгаавал 

аливаа бэрхшээлд 

сэтгэл шаналах 

учиргүйг ухаарах 

Тулгарч буй 

бэрхшээлд тайван 

хандах  

• Тулгарч буй 

бэрхшээлээс гарах 

арга замыг 

эрэлхийлэх 

 • Тулгарч буй 

бэрхшээлийг зөв 

зохицуулж, 

шийдвэрлэх 



Анхаарах зүйл 

Суралцахуйн зорилтын хүрээнд тохирсон агуулгаар 5 мин хичээл бэлтгэн заах. Агуулгууд өмнө заагдсан теле хичээлийн 

үргэлжлэл учир заахдаа өмнөх хичээлүүдийг үзэх,  ялгаа заагийг гаргах, агуулга давхцуулахгүй байхад  анхаарах. Мөн анги 

хоорондын агуулгыг ялгааг гаргах.  



2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 4- НААС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

БАГА  БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ 

 

I анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба орчин  Монгол хэл 

2 Хөгжим  
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
  

Нийт мин 

110 
25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл 
Дүрслэх урлаг, 

технологи  
Математик 

2  Биеийн тамир 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
  

Нийт мин 

110 
20 мин 25 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Математик Хүн ба орчин 

2 Хөгжим 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
   

Нийт мин 

110 
25 мин  25 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба орчин  

2  Биеийн тамир  
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
 

Нийт мин 

90 
20 мин 25 мин  20 мин 25 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба орчин  Монгол хэл 

2  Хөгжим   
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол  
 

Нийт мин 

110 
20 мин 25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл 
Дүрслэх урлаг, 

технологи  
Математик 

2 Биеийн тамир    
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол  
 

Нийт мин 

110 
25 мин 20 мин 20 мин 25 мин 20 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Математик Хүн ба орчин 

2  Хөгжим   
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
 

Нийт мин 

110 
20 мин 25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба орчин 
Дүрслэх урлаг, 

технологи 

2 Биеийн тамир  
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
  

Нийт мин 

110 
25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба орчин  Монгол хэл 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
 Хөгжим  Математик 

Нийт мин 

130 
25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 40 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл 
Дүрслэх урлаг, 

технологи  
Математик 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
 Биеийн тамир   

Нийт мин 

110 
25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Математик Хүн ба орчин 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
 Хөгжим   

Нийт мин 

110 
25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба орчин Математик 

2 
Дүрслэх урлаг, 

технологи 

Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Биеийн тамир   

Нийт мин 

130 
40 мин 25 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IҮ анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба байгаль Монгол хэл 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Хүн ба байгаль Эрүүл мэнд Хөгжим Математик 

Нийт мин 

155 
25 мин 40 мин 25 мин 25 мин 40 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл 
Дүрслэх урлаг, 

технологи  
Математик 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Хүн ба нийгэм Хүн ба байгаль Биеийн тамир Хүн ба байгаль 

3    Эрүүл мэнд  

Нийт мин 

175 
25 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Математик Хүн ба байгаль 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Хүн ба байгаль Хүн ба нийгэм  Хөгжим  

Нийт мин 

150 
25 мин 40 мин 40 мин 25 мин 20 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба байгаль  Математик 

2 
Дүрслэх урлаг, 

технологи 

Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Эрүүл мэнд Биеийн тамир Хүн ба байгаль 

Нийт мин 

155 
40 мин 25 мин 25 мин 25 мин 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ү анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба байгаль Монгол хэл 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Эрүүл мэнд  Англи хэл  Хөгжим Математик 

3  Хүн ба байгаль  Хүн ба нийгэм   

Нийт мин 

195 
25 мин 45 мин 40 мин 45 мин 40 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл 
Дүрслэх урлаг, 

технологи  
Математик 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Хүн ба нийгэм Англи хэл  Биеийн тамир Эрүүл мэнд  

3 Хүн ба байгаль    Хүн ба байгаль 

Нийт мин 

195 
45 мин 40 мин 40 мин 25 мин 45 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба байгаль Хүн ба байгаль 

2 
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
Хүн ба нийгэм Англи хэл Хөгжим Математик 

Нийт мин 

170 
25 мин 40 мин 40 мин 25 мин 40 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

1 Монгол хэл Математик Монгол хэл Хүн ба байгаль  Математик 

2 
Дүрслэх урлаг, 

технологи 
Хүн ба нийгэм Эрүүл мэнд Биеийн тамир Хүн ба байгаль 

3   
Иргэний ёс 

зүйн боловсрол 
  

Нийт мин 

175 
40 мин 40 мин 30 мин 25 мин 40 мин 

 
 



Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 

20.... оны ..... сарын .....өдрийн .... тоот 

тушаалын  гуравдугаар хавсралт 

               

2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА 

Хичээлийн нэр: Монгол хэл  

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 
99 66 66 66 

Агуулгын алдагдал, 

цаг 
9 6 6 6 

Теле хичээл, мин 20 минутаар 3 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 

Теле хичээл явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.1е. Уншсан эхээс зохиогчийн 

мэдрэмж, сэтгэгдлээ илэрхийлсэн 

хэсгийг ялгаж, зохиогчийн 

сэтгэлийн өнгө аясыг тайлбарлах 

6.2д. Хэлц ашиглан мэдрэмж 

сэтгэгдлээ дүрслэн бичих 

6.2з. Өөрийн болон бусдын зохиосон 

эхийн найруулгыг судалж, үг 

илүүдсэн, давтсан зэрэг алдааг 

таньж, сайжруулах 

6.1ж. Уншсан эхээс чухал хэсгийг 

олж, бичигчийн санааг тайлбарлах 

6.2г. Эхэд өөрийн санаа, харилцан 

яриа оруулан дэлгэрүүлж бичих 

 

6.2и. Үгийн бүтцийг задлан ялгаж, 

бүтээврийн нийлцийг зөв бичих 

7.2г. Өөрийн болон бусдын 

зохиосон эхийн найруулгыг 

судалж, үг буруу 

хэлбэржүүлсэн, оновчгүй 

сонгосон зэрэг алдааг таньж, 

сайжруулах 

7.2д. Үгийн бүтцийг задлан 

ялгаж, бүтээврийн нийлцийг 

зөв бичих 

7.3а. Сургууль, анги хамт 

олны өмнө тулгамдсан 

асуудлаас сонгон, баримт 

мэдээллийг судалж, чухлыг 

сонгон, санаа бодлоо 

илэрхийлж ярих 

 

8.2д. Жишээ баримт ашиглан 

дүрслэн тайлбарласан эх 

зохиож бичих 

8.3а. Сонсогчоо мэдэрч, 

оновчтой баримт, мэдээлэл 

ашиглан илтгэх 

8.1е. Уншсан эхэд 

дэвшүүлсэн асуудлын 

шалтгаан, үр дагаврын 

холбоо хамаарлыг 

тодорхойлж, загварчлах 

8.1д. Эхээс баримт 

мэдээллийг ялгаж, бүтэц, 

дараалалтай холбон, дүгнэх 

8.2а. Жишээ баримтаар 

баталж, уялдаа холбоотой 

тоочин тайлбарлаж бичих 

8.1ж.  Зохион найруулсан 

эхээс баримтын учир зүйн 

холбох үгийг буруу 

хэрэглэсэн алдааг таньж, 

найруулгыг сайжруулах 

9.3а. Нийгмийн хүрээнд 

тулгамдсан асуудлаар 

баримтад үндэслэн, баталж, 

нотолж, үгүйсгэн үзэл 

бодлоо илэрхийлж мэтгэлцэх 

 9.1д. Баталсан, таамагласан, 

үгүйсгэсэн утгат баймж 

нэгжүүд, угсруулан ба 

зэрэгцүүлэн холбох үг, 

нөхцөл болон орон, цаг, 

зорилго, шалтгааны утгат 

угсруулан холбох үг 

бүтээврээр зохиогчийн 

хэлний онцлогийг 

тайлбарлах, тодорхойлох           

 9.2ж. Тайлбарласан эх, 

өгүүлбэрээс үг илүүдсэн, 

дутсан, буруу сонгосон, 

буруу хэлбэржүүлсэн, үг, 

өгүүлбэрийг буруу холбосон, 

буруу байрлуулсан зэрэг 

алдааг таньж, найруулгыг 

сайжруулах   

Анхаарах зүйл: Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн тухайн агуулгад холбогдох хэсгийг  ашиглах 



Хичээлийн нэр: Үндэсний бичиг  

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 
66 66 66 66 

Агуулгын алдагдал, 

цаг 
6 6 6 6 

Теле хичээл, мин 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 

Теле хичээл явуулах 

агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

6.1а. Дуудлага бичлэг 

тохирдог үгийг шударга 

унших 

6.1б. Дармал, бичмэл бүхий 

үг, холбоо үг, хялбар үгтэй 

өгүүлбэрийг унших 

6.2д. Сурах бичгийн хүрээн 

дэх дуудлага бичлэг 

зөрүүтэй үгийг галигаас 

үндэсний бичгээр бичих 

6.3а Дэвсгэрлэх ба үл 

дэвсгэрлэх ёсыг жишээгээр 

ангилан бичих, ялган 

тогтоох 

7.1б Гадаад үг, өгүүлбэрийг 

шударга унших 

7.1в.  Сурах бичгийн хүрээнд 

дуудлага бичлэг зөрүүтэй 

үгсийн хэлбэр, утгыг 

харьцуулан унших 

7.2в. Галиглан бичсэн 

өгүүлбэр, бичил эхийг 

үндэсний бичигт хөрвүүлэх 

7.3в Холбох эгшгийн дүрмийг 

таньж үйл үгийг зөв хувилган 

бичих 

 

8.1а. Дармал, бичмэл эхийг 

галигаар болон орчин цагийн 

дуудлагаар хослуулан унших 

аргаар эхийг шууд унших 

8.1б Үндэсний зан заншил, 

сэтгэлгээний онцлог бүхий эх, 

сургаалын зохиолыг шударга 

унших 

8.2а. Үсгийн бичмэл тигээр 

өгүүлбэр, эхийг хичээнгүй бичих 

8.2б Дармалаас бичмэл тигээр 

хичээнгүй бичих 

8.2г.  Галигаас үндэсний бичгээр 

бичих 

9.1б. Уншсан эхээс түүхэн үг, 

хэллэгийн утгыг тольчлон 

тайлбарлах 

9.1в. Түүх, соёл, өв уламжлал 

бүхий монгол бичгийн 

хичээнгүй, дармал, хулсан 

үзэг, бийрийн хэлбэрээр 

бичсэн түүхэн зохиол судар 

бичгээс сонгон унших 

9.2а. Бийрийн бичмэл 

хэлбэрийг дуурайн бичих 

9.2в.  Сурах бичгийн хүрээн 

дэх дуудлага бичлэг зөрүүтэй 

үгсийг толь бичиг ашиглан зөв 

бичих 

9.3а. Нэр, үйл үг бүтээх 

хувилгагч дагаврыг холбох 

ёсны дагуу зөв залган бичих 

Анхаарах зүйл Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн тухайн агуулгад холбогдох хэсгийг  ашиглах 

 



Хичээлийн нэр:Уран зохиол  

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

С/ төлөвлөгөөн 

дэх цаг 
66 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
6 6 6 6 

Теле хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 20 минутаар 2 хичээл 

Теле хичээл 

явуулах агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.1а. Монгол аман яруу 

найргийн богино хэлбэрүүд, 

домог, үлгэр, сургаалын яруу 

найраг, өгүүллэг, дэлхий 

дахины шилдэг үлгэр, 

өгүүллэгээс уншиж, соёлын хам 

сэдвийн хүрээнд мэдэрч, тусган 

хүлээж авах  

6.1в. Зохиолын 

өгүүлэгдэхүүнийг үйл явдлын 

эхлэл, зангилаа, өрнөл, туйл, 

тайллаар ялган таних 

6.3а. Уншсан зохиолын үйл 

явдлыг өөрийн үгээр 

ойлгомжтой ярих 

 

7.1а. Монгол ерөөл, магтаал, 

түүх домог, уянгын ба 

туульсын яруу найраг, 

туурь, өгүүллэг, өрнө 

дорнын шилдэг зохиолоос 

уншиж, соёл, түүхийн хам 

сэдвийн хүрээнд мэдэрч, 

тусган хүлээж авах 

7.1д. Зохиолын орчин, 

нөхцөл байдал нь зохиолын 

сэдэв, утгыг тодруулахад 

нөлөөлж байгааг тайлбарлах 

7.1е. Зохиолын дүрийн шууд 

ба шууд бус тодорхойлолт 

(үг, үйлдэл, бодол санаа)-оос 

дүрийн зан төрхийг 

тодорхойлж, үнэлэх 

 

8.1а. Монгол баатарлаг туульс, 

иргэний яруу найраг, өгүүллэг, 

туурь, тууж, хошин жүжиг, өрнө 

дорнын шилдэг зохиолоос 

уншиж, соёл, түүх, нийгмийн хам 

сэдвийн хүрээнд мэдэрч, тусган 

хүлээж авах  (Далан худалч) 

 8.1г. Зохиолын утга санааг 

бүрдүүлэхийн тулд сэдвийг 

хэрхэн хөгжүүлснийг задлан  

шинжлэх (Далан худалч үлгэр, 

(Шидэт хүүр 

8.1д. Зохиолын орчин, нөхцөл 

байдал нь дүрийг тодруулахад 

нөлөөлж буйг тайлбарлах  

(Шидэт хүүр,) 

8.2а. Уншсан зохиолын сэдэв, гол 

санаа, дүрээс төрсөн мэдрэмж, 

сэтгэгдлээ илэрхийлэн 

бичих    (Одиссей) 

8.3б. Зохиолд дэвшүүлсэн 

асуудал, хам сэдвийн хүрээнд 

санаа бодлоо илэрхийлэн 

9.1а. Монголын эртний тууж, 

түүхэн сурвалжаар уламжилсан 

яруу найраг, туурь, бэсрэг роман, 

жүжгийн зохиолоос сонгон 

уншиж, соёл, түүх, нийгмийн хам 

сэдвийн хүрээнд мэдэрч, тусган 

хүлээж авах 

9.1б. Зохиолчийн үг сонголт, 

уран дүрслэл (бэлгэдэл) -ийн 

учир холбогдлоор далд утгыг 

тайлан тайлбарлах 

9.1ж. Шүлэглэсэн зохиолын шад, 

холбоц, бадаглалын туршлагыг 

шинжлэх 

9.2а. Уншсан зохиолын сэдэв, 

утга санаа, дүрээс төрсөн 

мэдрэмж, сэтгэгдлээ бичих 

 

9.2б. Уншсан зохиолын сэдэв, 

утга санаа, дүр, дүрслэлээс 

сонгон, баримт жишээ ашиглан 

үнэлж дүгнэх 



хэлэлцэх 

9.3а. Бие даан уншсан зохиолыг 

бусдад унших хүсэл төрөхүйц, 

сонирхолтой арга хэлбэрээ 

танилцуулан илтгэх 

Анхаарах зүйл Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн тухайн агуулгад холбогдох хэсгийг  ашиглах 

 



Хичээлийн нэр: Математик                                                                                                                               Бүлэг сэдвийн нэр: Өнцөг, дүрс, байгуулалт  

Анги VI VII VIII IX 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

165 цаг 132 цаг 132 цаг 132 цаг 

Агуулгын 

алдагдал /цаг/ 
15 12 12 12 

Хичээлийн 

тоо 

20 минутаар 4 хичээл 20 минутаар 4 хичээл 20 минутаар 4 хичээл 20 минутаар 4 хичээл 

1 дэх өдөр 

 

 

Хичээл 1. Сэдэв: Хамар ба 

босоо өнцөг 

6.7а. Цэг, шулуун, хэрчим, 

цацраг, өнцгийг зурах, хэмжих,  

тэмдэглэх, 

6.7б. Перпендикуляр, параллел 

шулууны талаар ойлголттой 

болох, огтлолцсон 

шулуунуудын хоорондох 

өнцгийн чанар, хамар 

өнцгүүдийн нийлбэр (180°)-ийн 

чанарыг мэдэх, хэрэглэх, гүйцэд 

өнцгийг (360°) хэрэглэх 

Хичээл 1. Параллел шулуунуудыг 

гурав дахь шулуунаар огтлоход 

үүсэх өнцгүүд 

7.7а. Параллел шулуунуудыг гурав 

дахь шулуунаар огтлоход үүсэх 

өнцгүүдийн чанарыг мэдэх, 

хэрэглэх 

7.7б. Баталгааг ойлгох, хэрэглэх: 

– Гурвалжны дотоод өнцгийн 

нийлбэр  180°,  дөрвөн өнцөгтийн 

дотоод өнцгийн нийлбэр 360° 

байна 

– Гурвалжны гадаад өнцөг нь 

өөртэйгөө хамар биш дотоод хоёр 

өнцгийн нийлбэртэй тэнцүү 

байна. 

Хичээл 1. Сэдэв: Олон 

өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн 

нийлбэр 

8.6а. Гүдгэр олон өнцөгтийн 

дотоод  өнцгийн нийлбэрийг 

олох томьёо гаргах,  гадаад 

өнцгийн нийлбэрийг олох, 

хэрэглэх 

8.6б. Тойргийг тэнцүү хуваах 

аргаар зөв олон өнцөгт  

байгуулах 

 

 

Хичээл 1. Сэдэв: Гурвалжны 

биссектрис, медианы чанар, 

хэрэглээ 

9.6а. Гурвалжны биссектрис, 

медианы чанаруудыг хэрэглэх 

9.6б. Гортиг, шугам ашиглан 

байгуулалт хийх: 

– Гурвалжныг багтаасан 

тойрог байгуулах 

– Гурвалжинд багтсан тойрог 

байгуулах 

 

2 дахь өдөр 

 

 

 

Хичээл 2. Сэдэв: Гүдгэр 4, 5, 6 

өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн 

нийлбэр 

6.7в. Гурвалжны дотоод 

өнцгүүдийн нийлбэр 180 

байдгийг хэрэглэн гүдгэр 4, 5, 6 

өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн 

нийлбэрийг олох 

 

Хичээл 2. Сэдэв: Үндсэн 

байгуулалтууд 

7.7г. Гортиг,  шугам ашиглан үндсэн 

байгуулалт хийх: 

– Өгсөн хэрчимтэй тэнцүү хэрчим 

байгуулах 

– Өгсөн өнцөгтэй тэнцүү өнцөг 

байгуулах 

– Хэрчмийг таллан хуваах 

– Хэрчмийн дундаж цэгийг 

дайруулан перпендикуляр шулуун 

Хичээл 2. Сэдэв: Гурвалжны 

дундаж шугам, медиан, 

өндөр, биссектрис 

8.6в. Гортиг, шугам 

ашиглан байгуулалт хийж, 

гурвалжны дундаж шугам, 

медиан, биссектрисийн 

чанарыг тодорхойлох 

8.6д. Гурвалжны төсөөгийн 

шинжийг мэдэх, хэрэглэх, 

төсөөтэй гурвалжнуудын өндөр, 

Хичээл 2. 

Сэдэв:Триогонометр 

харьцаа 

9.6в. Тэгш өнцөгт гурвалжны 

өнцөг болон талыг олоход 

Пифагорын теорем, хурц 

өнцгийн тригонометр харьцаа 

бичих, хэрэглэх, асуудал 

шийдвэрлэх 

 



 

 

 

  

байгуулах, өгсөн цэгээс шулуунд 

перпендикуляр татах 

– Өнцгийн биссектрис байгуулах 

– Шулууны гадна орших цэгийг 

дайруулан параллел шулуун 

байгуулах 

медиан, биссектрисийн харьцааг 

дадлага ажлаар олох 

3 дахь өдөр 

 

Хичээл 3. Сэдэв: Олон 

өнцөгтүүд 

 

6.7д. Гүдгэр ба гүдгэр биш олон 

өнцөгтийг таних, ангилах, 

дөрвөн өнцөгтүүдийг (квадрат, 

тэгш өнцөгт, ромбо, 

параллелограмм, трапец) зурах, 

тэмдэглэх, тал, өнцгийн 

чанарыг тодорхойлох 

Хичээл 3.  Сэдэв: Гурвалжин 

байгуулах 

7.7д. Гортиг, шугам ашиглан 

гурвалжин байгуулах: 

– Гурвалжныг  түүний хоёр тал, 

хоорондох өнцөг (ТӨТ), нэг тал 

түүнд налсан хоёр өнцөг (ӨТӨ), 

гурван талаар нь байгуулах 

– Тэгш өнцөгт гурвалжин 

байгуулах 

Хичээл 3. Сэдэв: Пифагорын 

теорем 

8.6г. Пифагорын теоремыг 

мэдэх, тэгш өнцөгт гурвалжны 

бодлого 

бодоход хэрэглэх 

 

Хичээл 3. Сэдэв: Тойргийн 

тэгш хэмт чанар 

9.6г. Тойргийн тэгш хэмт 

чанаруудыг тогтоох, 

хэрэглэх:  

– Тэнцүү урттай хөвчүүд 

тойргийн төвөөс ижил 

зайд байдаг. 

– Хөвчийн дунджид татсан 

перпендикуляр нь 

тойргийн төвийг дайрдаг. 

– Тойргийн гадна орших 

цэгээс тойрогт татсан 

шүргэгчүүд тэнцүү байдаг 

4 дэх өдөр 

 

Хичээл 4 . Сэдэв: Гурвалжны 

тэнцэтгэл биш 

6.7з. Гурвалжин шугам, 

транспортир хэрэглэн хэмжих, 

зурах: 

- Гурвалжныг өгсөн тал, 

өнцгөөр нь зурах 

6.7г. Гурвалжны тэнцэтгэл 

бишийг мэдэх, хэрэглэх 

Хичээл 4. Гурвалжны тэнцүүгийн 

шинжүүд 

7.7е. Тэнцүү гурвалжнуудыг таних, 

гурвалжны тэнцүүгийн шинжийг 

мэдэх, хэрэглэх 

 

 

Хичээл 4. Тойрогт багтсан 

өнцөг 

8.6ж. Төв өнцөг, тойрогт багтсан 

өнцгийг таних, чанарыг мэдэх, 

хэрэглэх 

8.6з. Параллел, огтлолцсон 

шулуунуудаар үүсэх өнцгийн 

чанар хэрэглэн асуудал 

шийдвэрлэх 

Хичээл 4. Тойргийн хөвч, 

шүргэгч, огтлогчийн 

чанарууд 

9.6д. Тойргийн хөвч, 

шүргэгч, огтлогчийн 

чанаруудыг мэдэх, хэрэглэх 

 



Хичээлийн нэр: Мэдээллийн технологи  

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

33 33 33 33 

Агуулгын 

алдагдал,  цаг 
5 5 5 5 

Теле хичээл, 

мин 
Анги тус бүрт 3 хичээл 20 минутаар бэлтгэнэ. 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.4а. Зургийн программын 

орчин, хэрэгслийг таньж 

мэдсэний үндсэн дээр 

тодорхой агуулгаар зургийн 

бүтээлийг зохиомжлон 

боловсруулах 

6.5а. Интернэтийн орчинд 

ажиллах үндсэн хэм хэмжээ, 

нийтлэг үйлчилгээний талаар 

таньж тодорхойлсны үндсэн 

дээр хэрэгцээндээ нийцсэн 

мэдээллийг сонгон ашигла 

7.5а. Танилцуулга бэлтгэх 

программ ашиглан тавигдсан 

зорилго, өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд 

зураг, диаграмм, бүдүүвч, 

хөдөлгөөн, хөдөлгөөний эффект, 

зураг, бичвэр төрлийн мэдээлэл  

бүхий танилцуулга  боловсруулах 

7.6б. Хайлтын системийн 

хэрэглээний давуу талыг ойлгосны 

үндсэн дээр интернэтийн ахуйн 

болон сургалтын талаарх хэрэгцээт 

мэдээллийг ёс зүйтэйгээр ашиглах 

8.7а. Цахим хүснэгтийн ажлын 

хуудас, нүд, нүдний хаяг, муж, 

хүрээ шугам, өгөгдөл, түүний 

төрөл, хэлбэр зэргийг таньж 

мэдсэний үндсэн дээр тооцоолол 

бүхий хүснэгтэн мэдээлэл 

боловсруулах 

8.7б. Тоон мэдээллийг хүснэгтээр 

загварчлан боловсруулахад 

томьёо, хялбар функцийг ашиглах 

8.8а.Хичээл болон ахуй амьдралд 

шаардлагатай мэдээллийг МХХТ 

ашиглан хамтран хэрэглэх 

8.8б.Өөрийн болон бусдын 

нийгмийн сүлжээний хэрэглээнд 

шүүмжлэлтэй хандаж, аюулгүй, 

зөв соёлтой ашиглах 

9.6.в. Хүснэгтийн хэд хэдэн 

өгөгдлийн хамаарлыг 

зохимжтойгоор илэрхийлсэн 

график, диаграмм боловсруулах 

9.7а. Интернэт дэх мэдээллийн 

зохиогчийн эрх болон хайлтын 

системийн онцлог, хэрэглээний  

талаар таньж тодорхойлсны 

үндсэн дээр түлхүүр үгийг 

оновчтой хэрэглэн хэрэгцээт 

мэдээллээ шилж сонгох   

9.7б. Үүрэн холбооны технологи, 

цахим үйлчилгээний хэрэглээний 

талаар судалсны үндсэн дээр 

өнөөгийн нийгэм дэх МХХТ-ийн 

хэрэглээг эргэцүүлэх 

 

Анхаарах 

зүйл 

5 цагийн агуулгыг 3 теле хичээлийн цагт багтаах учир сурах бичигт байгаа дасгал ажлуудыг сурагчаар гүйцэтгүүлэхээр болгож зохион 

байгуулах 

Тухайн өдрийн хичээл бүрт тохирсон сурагчид өөрсдийгөө сорих тест болон заавал сонирхон гүйцэтгэх дасгалуудыг оруулах 

Хэрэглэсэн мэдээллийн эх сурвалжуудыг заавал дурьдаж байх 

  



Хичээлийн нэр: Байгалийн ухаан (физик)  

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

С/төлөвлөгөөн 

дэх цаг 
33 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 цаг 6 цаг 6 цаг 6 цаг 

Теле хичээл 4 хичээл тус бүр 20 мин 6 хичээл тус бүр 20 мин 6 хичээл тус бүр 20 мин 6 хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Ф6.4. Бидний эргэн тойрон дахь 

физик  

Ф6.4а. Энерги хангамжийн 

асуудлаар өөрийн үзэл бодлыг 

илэрхийлж, хүрээлэн буй орчин 

дахь хүний нөлөө, түүний үр 

дагаварт үнэлгээ өгөх 

Ф6.1. Бидний эргэн тойрон дахь 

энерги 

Ф6.1а. Биеийг хөдөлгөөд байгаа 

шалтгааныг таамаглах, үндэслэх 

Ф6.1б. Бидний эргэн тойронд 

тохиолдож буй үзэгдэл дэх 

энергийн хэлбэр, хувирлыг 

жишээгээр харуулах 

Ф6.1в. Цахилгаан хэрэгслийн 

жишээгээр энергийн хэлбэр 

болон хувирлыг ялган таних 

Ф6.2. Хүч ба харилцан үйлчлэл 

Ф6.2а. Харилцан үйлчлэлийн үр 

дүнд биед ямар өөрчлөлт гарч 

байгааг харуулах, дүрслэх 

Ф6.2б. Дэлхийд бие татагддаг 

болохыг тодорхойлох 

Ф6.2в. Агаарын эсэргүүцэл ба 

үрэлтийг оролцуулан 

хөдөлгөөнд хүчний үзүүлэх 

нөлөөг дүрслэх 

Ф7.1. Биеийн ерөнхий шинж 

чанар 

Ф7.1. Биеийн ерөнхий шинж 

чанар 

Ф7.1а. Өгсөн биетийн уртыг 

шугам болон утас ашиглан 

хэмжих 

Ф7.1б. Штангенциркуль, 

микрометр ашиглан өгсөн 

биетийн уртыг нарийвчлалтай 

хэмжих  

Ф7.1в. Масс нь жин биш гэсэн 

ойлголтыг жинлүүр, дэнс 

ашиглан тодорхойлох 

Ф7.1г. Үзэгдлийн үргэлжлэх 

хугацааны завсрыг хэмжих 

Ф7.1д. Түрэгдсэн шингэний 

эзлэхүүнийг хэмжих туршилтыг 

гүйцэтгэх, тооцоолол хийх 

Ф7.1е. Хатуу, шингэн биеийн 

нягтыг тодорхойлох, хялбар 

тооцоолол хийх 

Ф7.2. Соронзон 

Ф7.2а. Тогтмол соронзны 

туйлуудын зайнаас харилцан 

үйлчлэх үйлчлэлийг илэрхийлэх 

Ф7.2б. Тогтмол соронзны орчим 

дахь төмрийн үртсийн төрхийг 

туршилтаар харуулах 

Ф8.1. Хүч ба харилцан үйлчлэл  

Ф8.1а. Хатуу биеийн даралтыг 

тодорхойлох жишээ гаргах, хялбар 

тооцоолол хийх 

Ф8.1б. Тохиромжтой жишээ 

ашиглан хүч ба талбайг даралттай 

холбон тайлбарлах (тооцоо 

хийхгүй) 

Ф8.1в. Шингэнд даралт дамжих 

үзэгдлийг тайлбарлах (зөвхөн 

чанарын хувьд) 

Ф8.1г. Шингэний гүний даралтыг 

гүн ба нягттай холбох, 

манометрийг хэрэглэх, хэрхэн 

ашиглах талаар илэрхийлэх 

Ф8.1д. Хийн даралтыг тайлбарлах 

(зөвхөн чанарын хувьд), энгийн 

мөнгөн уст барометрийн ажиллах 

зарчимтай танилцаж, агаарын 

даралт хэмжихэд ашиглах 

Ф8.1е. Хүч нь биеийн хэлбэр 

хэмжээг өөрчлөх шалтгаан нөхцөл 

болохыг тайлбарлах Ф8.1ж. 

Хөшүүргийн дүрмийг ахуй 

амьдрал дахь жишээнд хэрэглэх 

Ф8.1к. Хүчний момент эргүүлэх 

үйлчлэлийн хэмжүүр болохыг 

илэрхийлэх 

Ф9.4. Гэрэл  

Ф9.4д. Үндсэн цацраг ашиглан 

нимгэн линзэд дүрс байгуулах, 

дүрсийн шинж төрхийг 

тайлбарлах 

Ф9.4е. Нимгэн линзийн томьёог 

хэрэглэх, оптик хүч гэсэн 

ойлголтыг хэрэглэх жишээ 

гаргах 

Ф9.1. Дулааны физик 

Ф9.1а. Хийн даралт, 

температурыг бөөмөн загвараар 

томьёолох 

Ф9.1б. Хатуу, шингэн, хийн 

дулаан тэлэлтийг чанарын 

хувьд илэрхийлэх, тэлэлтийн 

хэмжээг харьцуулах, дулаан 

тэлэлтийн өдөр тутмын 

хэрэглээ, үр дагаврыг 

тодорхойлох 

Ф9.1в. Хийн даралт тогтмол үед 

эзлэхүүн температураас 

хамаарах хамаарлыг чанарын 

хувьд илэрхийлэх, бөөмөн 

загвар ашиглан тайлбарлах 

Ф9.1г. Температурын хуваарь 

хийхэд тогтвортой цэгүүдийн 

(ус буцлах, хөлдөх температур 

г.м) ач холбогдлыг ялган таних 

 

Анхаарах зүйл - Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална.  Сурах бичгийн тухайн агуулгатай тохирох хэсгийг ашиглана.  

- Самбарын бичиглэл дэлгэцээр бүтэн харагдахад анхаарна.  Шинжлэн судлах арга барил эзэмшихэд чиглүүлнэ. 

 

  



Хичээлийн нэр: Байгалийн ухаан (биологи) 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

С/төлөвлөгөөн 

дэх цаг 
33 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 6 6 6 

Теле хичээл 3  хичээл 20 мин 5 хичээл тус бүр 20 мин 6 хичээл тус бүр 20 мин 6 хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Б6.2а. Амьд биеийн бүтцийн 

түвшин (бие махбод-эрхтэн 

тогтолцоо-эрхтэн-эд-эс)-г 

дүрслэн үзүүлэх  

Б6.2б. Хүний биеийн 

тодорхой нэгэн үйл 

ажиллагааг хамтран 

гүйцэтгэдэг эрхтэнүүдийг 

эрхтэн тогтолцоонд 

хамааруулахын учрыг 

тайлбарлах  

Б6.2в. Ургамлын 

эрхтэнүүдийг ургал ба 

үржлийн эрхтэн тогтолцоо 

гэж ялган нэрлэх болсон 

учир шалтгааныг батлах  

Б7.2а. Ургамал, амьтны эсийн 

бүтцийн ялгааг (вакуоль, 

хлоропласт, эсийн бүрхүүл, хана) 

микроскопын  бэлдмэл ашиглан 

харьцуулах  

 

Б7.2б. Эсүүдийн хэлбэр нь түүний 

гүйцэтгэх үүрэгтэй зохилдсон 

болохыг зарим онцлог эсээр 

жишээлэн тайлбарлах  

 

Б7.2в. Хүний хоол боловсруулах 

эрхтнүүдийн байрлал, гадаад 

бүтцийг ялган таних  

 

Б7.2г. Хүн ба амьтны амьсгалын 

эрхтний ялгаа, хүний амьсгалын 

эрхтэн тогтолцооны эрхтэнүүдийн 

байрлал, гадаад бүтцийг ялган 

таних 

 

Б7.3а. Биений юмны мөчлөг, 

хуанли хөтлөхийн учрыг 

тайлбарлах 

Б8.4а. Идэш тэжээлийн хэлхээнд 

амьд биеийн эзлэх түвшинг тоон 

ба биомассын суврагаар 

илэрхийлж, учрыг тайлбарлах 

 Б8.4б. Идэш тэжээлийн гинжин 

хэлхээ 5-аас цөөн түвшинтэй 

байдгийг энергийн алдагдалд 

үндэслэн тайлбарлах 

Б8.1а. Ангилал зүйн том нэгжийн 

нийтлэг шинжид үндэслэсэн 

түлхүүр бичгийг хэрэглэж, 

амьтны аймгийн зарим хүрээ, 

ангийг ялган таних  

Б8.1б. Ангилал зүйн том нэгжийн 

нийтлэг шинжид үндэслэсэн 

түлхүүр бичгийг хэрэглэж, 

ургамлын аймгийн зарим хүрээ, 

ангийг ялган таних 

Б8.2а. Эсийн хромосом нь 

удамшлын мэдээлэл генийг 

хадгалан, митоз хуваагдлаар төл 

эсэд дамждаг болохыг тоймлон 

тайлбарлах  

Б8.2б. Хоол боловсруулах 

эрхтнүүдийн үүргийг 

тодорхойлох 

Б9.1а. Ангилал зүйн бага 

нэгжийн онцлог шинжид 

үндэслэсэн түлхүүр бичгийг 

хэрэглэж, амьтны аймгийн зарим 

баг, овог, төрөл зүйлийг 

тодорхойлох  

Б9.1б. Ангилал зүйн бага 

нэгжийн онцлог шинжид 

үндэслэсэн түлхүүр бичгийг 

хэрэглэж, ургамлын аймгийн 

зарим баг, овог, төрөл зүйлийг 

тодорхойлох  

Б9.1в. Ангилал зүйн бага нэгж 

болох зүйлийг хос нэршлээр 

нэрлэх болсон түүх, учир 

шалтгааныг тайлбарлах 

Б9.2а. Эс түүний эрхтэнцрүүдийн 

хэмжээг мм-ээр илэрхийлэх, 

өсгөлтийг тооцох  

Б9.2б. Мейоз хуваагдлын дүнд 

бэлгийн эсийн хромосомын тоо 

цөөрдөг болохыг бүдүүвчээр 

тайлбарлах 

Б9.2в. Хүний хоол боловсруулах 

эрхтэн тус бүрийн бүтцийг 

гүйцэтгэх үүрэгтэй нь холбон 

тайлбарлах 

Анхаарах зүйл - Шинжлэн судлах арга барил эзэмшихэд чиглүүлнэ;                                   - Туршилт хийх арга аргачлалыг сайтар боловсруулна. 
- Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална;                  - Сурах бичгийн тухайн агуулгатай тохирох хэсгийг ашиглана.  
- Самбарын бичиглэл дэлгэцээр бүтэн харагдахад анхаарна. 

 



Хичээлийн нэр: Байгалийн ухаан (Хими)  

 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

33 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 6 6 6 

Теле хичээл, 

мин 

2 хичээл 20 минутаар 

Алдагдсан  хичээл нөхнө. 

2 хичээл 20 минутаар 

(Суралцахуйн зорилт бүр хичээл) 

4 хичээл 20 минутаар 

 (Суралцахуйн зорилт бүр хичээл) 
6 хичээл 20 минутаар 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Теле хичээлээр үзэж 

судлаагүй тасалдсан агуулга, 

хүүхдэд агуулга, арга зүйн 

хүндэвтэр сэдвээр төлөвлөж 

хэрэгжүүлнэ. 

 

Судалгаа 1:  “7.4а Хөрсний шинж 

чанарыг тодорхойлох” 

суралцахуйн зорилтын хүрээнд 

Судалгаа 2: “7.4б Хүний үйл 

ажиллагаа хүрээлэн буй орчин 

(хөрс, ус, агаарын бохирдол) – д 

хэрхэн нөлөөлдгийг тодорхойлох”  

суралцахуйн зорилтын хүрээнд 

 

 

 

8.6а Эрдэмтдийн хийсэн туршилт, 

нээлтийг судлаачийн байр 

сууринаас нягтлах 

Судалгаа 1. “6б Ус, агаарын 

бохирдолд хүний үзүүлж буй 

нөлөөг тайлбарлах” суралцахуйн 

зорилтын хүрээнд 

Судалгаа 2. “8.6в Ус, агаарын 

бохирдлоос сэргийлэх арга замыг 

тодорхойлох” суралцахуйн 

зорилтын хүрээнд 

 

 

9.9а Молекулдаа 4 хүртэл тооны 

нүүрстөрөгчийн атом агуулсан 

салбарлаагүй алкан, алкен, спирт, 

хүчлийн бүтцийг зурж, нэрлэх 

9.9б –Ан, ен, -ол, -ы хүчил гэсэн 

төгсгөлтэй нэршил, молекулын 

бүтцээс н ь нэгдлүүдийн төрлийг 

тодорхойлох 

9.9в Ижил функциональ бүлэгтэй 

нэгдлүүд болох гомологийн 

эгнээний дагуу шинж чанар 

өөрчлөгдөх зүй тогтлыг 

тайлбарлах 

9.9г Байгууллын изомерийг 

тодорхойлох 

 

Анхаарах 

зүйл Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

  



Хичээлийн нэр: Газарзүй  

 

Анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

33 33 33 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 3 3 

Теле хичээл, 

мин 
Анги тус бүр 2 хичээл,  20 мин 

Теле хичээл 

явуулах агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

ГЗ7.1б Газарзүйн төрөл бүрийн зураг 

унших замаар таних тэмдэг ба масштабын 

ялгааг тодорхойлох 

ГЗ7.1в Газарзүйн солбицол ашиглан 

тухайн газар (цэг)-ын байрлалыг 

тодорхойлох 

ГЗ8.4а Монгол орны гадаргын хэв 

шинжийн ялгааг тодорхойлох 

ГЗ8.4в Монгол орны ашигт малтмалын 

тархалтыг геологийн хөгжлийн түүхтэй 

холбон тайлбарлах 

ГЗ9.3б Аймаг, сумын хүн амын статистик 

ашиглан хүн амын нас хүйсийн суварга 

байгуулах, уншиж ашиглах, дүгнэлт гаргах 

ГЗ9.3в Монгол орны хот хөдөөгийн хүн амын 

бүтцийг диаграммаар дүрслэх 

 

Анхаарах зүйл 
Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Хичээлийн нэр: Түүх  

 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

33 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 6 6 6 

Теле хичээл, 

мин 
2 хичээл тус бүр 20 мин. 3 хичээл тус бүр 20 мин. 3 хичээл тус бүр 20 мин. 3 хичээл тус бүр 20 мин. 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.5.в. Түүхийн дурсгал, 

олдворыг ашиглан Монголын 

эртний улсуудын аж ахуй, 

хүмүүсийн амьдралыг 

дүрслэн тайлбарлах 

6.5. Монголын эртний улсууд 

бүлгийн бататгал 

7.5д. Зүүн Европын зарим нэр 

бүхий улсын түүхийн талаар 

мэдэх, танилцуулах  

7.5е. Дундад зууны европын сүм 

хийдийн талаар мэдэх, 

загалмайтны аян дайны шалтгаан, 

үр дагавар, сургамжийг 

тодорхойлох 

7.5ж. Баруун Европын улс 

орнуудын соёлтой танилцах, 

онцлог, нийтлэг шинжийг ялгах, 

танилцуулах 

8.3л. Эзэнт гүрнүүдийн дорно 

дахиныг колончлох бодлогын 

учир шалтгаан, үр дагаврыг 

шинжлэн дүгнэх  

8.3м. XVIII-XX зууны эхэн үеийн 

өрнө дахины улс түмний амьдрал, 

соёлтой танилцах, танилцуулах 

 

8.3н. XVIII-XX эхэн үеийн дорно 

дахины улс орнуудын хүн ардын 

аж амьдрал, соёлын онцлогийг 

харьцуулах, дүрслэх 

9.4в. 1990 оны хувьсгалын үр 

дүнг Монголын улс төр, 

нийгмийн байдалд гарсан 

өөрчлөлтөөр зураглан харуулах  

9.4г. Энэ үед Монголын эдийн 

засагт гарсан өөрчлөлтүүдийг 

нэрлэх, өмнөх үетэй нь 

харьцуулах, дүгнэх 

9.4д. 1990-ээд оноос хойш 

монголчуудын оюун санааны 

амьдралд гарсан өөрчлөлтийг 

нэрлэх, өмнөх үетэй нь 

харьцуулах, дүгнэх  

9.4е. Монгол улсын гадаад 

харилцаа, түүний бодлогын 

өөрчлөлтийг ойлгох, ач 

холбогдлыг тайлбарлах 

Анхаарах 

зүйл 

- Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийг баримтална. 
- Хичээлийн агуулга, арга зүйг оновчтой, сонирхолтой байдлаар сонгон хэрэгжүүлнэ. 
- Үгийн алдаа хянаж, үсгийн фонт ижил байхад анхаарна. 

 

  



Хичээлийн нэр: Нийгэм судлал  

 

Анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 33 33 33 

Агуулгын алдагдал, 

цаг 
3 3 3 

Теле хичээл, мин 2 хичээл тус бүр 20 мин. 2 хичээл тус бүр 20 мин. 2 хичээл тус бүр 20 мин. 

Теле хичээл явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

7.5а. Анги, хамт олны шийдвэрийг судлан, 

хамтын удирдлага, шийдвэр, оролцооны 

тухай ойлгох 

7.5б. Сургуулийнхаа сурагчдын өөрөө 

удирдах байгууллагын талаар судалж, уг 

байгууллагын зорилго, үүргийг тайлбарлах 

8.5б. Орон нутагт хүүхдийн талаар 

гаргасан шийдвэрийг судлан, шийдвэрт 

тусгах санал боловсруулах 

8.5. Нийтийн удирдлага бүлгийн бататгал 

9.5а. УИХ, Засгийн газар, шүүхийн 

байгууллагын эрх хэмжээ, гүйцэтгэх 

үүрэг, үйл ажиллагааны онцлог, уялдаа 

холбоог судлах, эрх мэдэл хуваарилалт 

гэж юу болохыг тодорхойлох 

9.5б. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх 

засаглалын үйл ажиллагаанд иргэдийн 

оролцох боломжуудыг судлах, оролцох 

шаардлагын үндэслэл дэвшүүлэх 

9.5в. Улс төрийн дэглэмүүд дэх иргэний 

үнэт зүйлс, итгэл үнэмшлийн ялгааг 

харьцуулан судалж, ардчилалд иргэдийн 

оролцоо ямар ач холбогдолтойг 

тайлбарлах 

Анхаарах зүйл - Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийг баримтална. 
- Хичээлийн агуулга, арга зүйг оновчтой, сонирхолтой байдлаар сонгон хэрэгжүүлнэ. 
- Үгийн алдаа хянаж, үсгийн фонт ижил байхад анхаарна. 

 



Хичээлийн нэр: Дүрслэх урлаг  

 

Анги VI анги VII анги VIII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 33 33 33 

Агуулгын алдагдал, 

цаг 
3 3 3 

Теле хичээл, мин 2 хичээл тус бүр 20 мин 2 хичээл тус бүр 20 мин 2 хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээл явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Бүлэг: Соёлын үнэт зүйл 

6.3б. Хүй нэгдлийн үеэс -XIV зууны 

үеийг хүртлэх монголын дүрслэх 

урлагийн зарим бүтээлийг таньж 

тодорхойлох 

6.3в. Дэлхийн эртний улсуудын 

дүрслэх урлагийн зарим бүтээлийг 

таньж тодорхойлох 

Бүлэг: Соёлын үнэт зүйл 

7.3б. XIV-XVII зууны үеийн Монголын 

дүрслэх урлагийн зарим бүтээлийг таньж 

тодорхойлох 

7.3в. Дундад зууны болон дэлхийн зарим улс 

үндэстний дүрслэх урлагийн зарим бүтээлийн 

онцлогийг таньж тодорхойлох 

Бүлэг: Соёлын үнэт зүйл 

8.3а. Монголын дүрслэх урлагийн 

төлөөлөгчдийн бүтээлийг таньж 

тодорхойлох  /1921 оноос одоог/  

8.3б. Сэргэн мандалтын үеийн дүрслэх 

урлагийн зарим бүтээлийг таньж 

тодорхойлох 

Анхаарах зүйл Суурь боловсролын “Дүрслэх урлаг”-ийн сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн тухайн агуулгад холбогдох 

хэсгийг ашиглах 

 

  



Хичээлийн нэр: Хөгжим 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

33 33 33 33 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 3 3 3 

Теле хичээл, 

мин 
Анги тус бүрт 2 удаагийн 5-8 минутын хичээл бэлтгэнэ. 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.2д. Гоцлол, цөөхүүл, найрал 

хэлбэрээр дуулахдаа хоолой тус 

бүрийн үүргийг ялган таних, 

тайлбарлах, ая, шүлэг, мэдрэмжид 

тулгуурлан утга санааг 

илэрхийлэх  

 

6.2е. Бишгүүрээр болон өөрийн 

сонирхсон хөгжмийн зэмсгээр 

хөгжимдөх арга барил эзэмшсэнээ 

гоцлол, цөөхүүл, найрал хэлбэрээр 

гүйцэтгэх, зэмсгийнхээ үүрэг, 

онцлогийг тодорхойлж, 

илэрхийлэх аргаа боловсруулах 

7.2а. Орчин цагийн мэргэжлийн 

хөгжмийн бүтээл дэх уламжлалт 

төрлүүдийг сонсож тодорхойлох   

 

7.2в. Монгол ардын дууны уран 

бүтээлээс сонголт хийж, 

бишгүүрээр болон өөрийн 

сонгосон хөгжмийн зэмсгээр 

тэмдэг, тэмдэглэгээг зөв 

илэрхийлж, ноотоор хөгжимдөх 

8.3б. Цэнгээнт болон чөлөөт 

бүжгийн энгийн элементүүдэд 

тулгуурлан өөрийн бүтээлийг 

хийж үзүүлэх  

 

8.3в. Бүжгийн урлагийн дүрслэл 

илэрхийллийн өвөрмөц арга, утга 

агуулга, дүр дүрслэлийг 

хөдөлгөөнтэй холбон тайлбарлах, 

бүжгийн хөгжмийн аялгууны 

шинж төрх, хурд, хүчийг 

тодорхойлох  

9.3б. Эстрад хөгжмийн 

бүтээлийг сонсоод хэмнэл, 

дуурьсал, зэмсгүүдийн 

гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлах 

 

9.3в. Эстрад хөгжмийн урлагт 

гарсан шинэчлэлт өөрчлөлтийг 

жишээгээр тайлбарлах, үзүүлэх  

Анхаарах 

зүйл 
Хүүхдүүд бүтээлчээр бүжиглэх, эстрад, джаз, рок, поп дуунуудыг дуулах, дан хөгжмийн төрлүүдийг харьцуулж сонсгох үйл байж болно. VI- 

IX ангийн сурах бичиг, багшийн номыг хэрэглэгдэхүүн болгох. 

 

  



Хичээлийн нэр: Дизайн технологи 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

66 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 

6 6 6 6 

Теле хичээл, 

мин 

2 хичээл тус бүр 20 мин 2 хичээл тус бүр 20 мин 2 хичээл тус бүр 20 мин 2 хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.2. Боловсруулах технологи 

А групп:  

6.2е. Хагас боловсруулсан 

бүтээгдэхүүнээр төрөл бүрийн 

хүйтэн зууш бэлтгэх 

6.2ж. Хүнсний эрүүл ахуйн 

талаар жишээ гарган тайлбарлах  

Б групп:  

Металл боловсруулах технологи:  

Дадлага хичээл:  (6.2н.).  

7.2. Боловсруулах технологи 

А групп:  

7.2д. Амин дэмээр баялаг зууш, 

ундаа бэлтгэх, эрүүл, зөв 

хооллохын ашиг тусыг 

жишээгээр тайлбарлах 

Б групп:  

Металл боловсруулах технологи:  

Дадлага хичээл:  (7.2л).  

8.2. Боловсруулах технологи 

А групп:  

8.2ж. Тодорхой зориулалтын 

ширээ засалтанд зориулсан зууш, 

ундаа амттан бэлтгэх 

8.2з. Хооллох соёл, зарчмыг 

жишээн дээр тайлбарлах  

Б групп:  

8.2ө. Ахуйн хэрэгцээнд 

ашигладаг хуванцрын жишээн 

дээр аль нь реактопластын ба 

термопластын хуванцар болохыг 

тодорхойлох, зохион бүтээх 

ажилдаа зөв сонгох 

9.2. Боловсруулах технологи 

А групп:  

9.2ж. Уламжлалт аргаар тараг, 

аарц, ааруул бэлтгэх 

9.2з. Цагаан идээ боловсруулах 

уламжлалт ба орчин үеийн 

үйлдвэрлэлийн аргын ялгааг 

тодруулах 

Б групп:  

Металл боловсруулах технологи:  

Дадлага хичээл:  (9.2ө ). 

 

Анхаарах 

зүйл 
Суурь боловсролын “Дизайн технологи”-ийн сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн тухайн агуулгад холбогдох хэсгийг 

 ашиглах 

 

 

 

 

 

Хичээлийн нэр: Биеийн тамир  



Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

66 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
6 6 6 6 

Теле хичээл, 

мин 
Анги тус бүрт тохирсон агуулгаар 2 удаагийн 5 минутын хичээл бэлтгэнэ. 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6.2а.Спортын гимнастикийн 

хэрэглэлийг таньж тайлбарлах, 

акробатикийн хосоор өнхрөлт, 

гар дээр зогсолт, эвлүүлгийг 

гүйцэтгэх, бие биедээ туслан 

аюулгүй орчин бүрдүүлэх 

 

6.2б.Спортын гимнастикийн 

чөлөөт хөдөлгөөний хувилбар 

гүйцэтгэх 

 

6.2в.Өөрийн чадварыг бодитой 

тодорхойлж,  гимнастикийн 

морь, ямаан дээгүүр харайж 

харуулах 

 

6.2г.Уран сайхны гимнастикийн 

хэрэглэлийг таньж тайлбарлах, 

дээстэй дасгалаар хөдөлгөөний 

эвслээ хөгжүүлэх 

7.2а. Өмнөх ангид эзэмшсэн 

акробатикийн чадвараа 

нэгтгэж, гар дээр зогсолтоос 

өнхрөлт, цагариг эргэлтэй 

холбон гүйцэтгэх 

 

7.2б. Хосоор ачааг зөөхдөө янз 

бүрийн аргыг ашиглах 

 

7.2в. Цагариг, бөмбөгтэй янз 

бүрийн дасгалыг гүйцэтгэх 

8.1а.Нараар биеэ чийрэгжүүлэх 

аргачлалыг тайлбарлах, зөвлөгөө 

өгөх, биеэ чийрэгжүүлэхдээ 

ашиглах 

 

 8.1б.Өөрийн бие бялдрын 

хөгжлийг хэмжиж, өөрчлөлтөө 

тодорхойлох, үнэлэх 

 

 8.1в.Бие бялдрын түвшин тогтоох 

сорилын шалгуураар өөрийн бие 

бялдрын чирэгжилтээ хэмжих, 

ахиц өөрчлөлтөө тодорхойлох, 

үнэлэх 

9.1а. Усаар биеэ чийрэгжүүлэх 

аргачлалыг тайлбарлах, биеэ 

чийрэгжүүлэх болон бусдад 

зөвлөгөө өгөхдөө ашиглах 

 

      9.1б. Өөрийн бие бялдрын 

хөгжлийг хэмжих, өөрчлөлтөө 

тодорхойлох, үнэлэх 

 

      9.1в. Бие бялдрын түвшин 

тогтоох сорилын шалгуурыг бүрэн 

хангах, өөрийн түвшинг 

сайжруулах дасгалыг сонгох, 

ачааллаа хянах, өөртөө тохируулан 

гүйцэтгэх 

Анхаарах 

зүйл 

- ТV хичээлийн дундуур анги тус бүрийн агуулгад нийцсэн хөдөлгөөнт дасгал бүхий контентуудыг бэлтгэнэ. 

- Спортын төрөл тус бүр дээр мэргэжлийн хүнээр хичээлүүдийг тухайн хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон техник 

тактик  талаас нь заана. 

- Тухайн спортын техникийн талыг харуулсан видео хичээлийг https://www.youtube.com/  харж санаа авч болно. 

- Суралцахуйн удирдамж, хөтөлбөрийг багшийн анхаарах зүйлсийг баримтлана. 

 

  

https://www.youtube.com/


Хичээлийн нэр: Эрүүл мэнд  

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх 

цаг 

35 35 35 35 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
3 3 3 3 

Агуулгын 

алдагдлыг нөхөх 

теле хичээл, мин 

Анги тус бүрт 3 хичээлийг 5 минутаар бэлтгэнэ. 

Теле хичээл 

явуулах агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

6,01.а. Шүдний бүтэц, үүргийг 

хоол боловсруулах эрхтэн 

тогтолцоо болон гоо сайхантай 

холбон тайлбарлах, шүд 

цайруулах, пааландах 

үйлчилгээний давуу, сул талыг 

тайлбарлах 

6,01.б. Түгээмэл тохиолддог 

гэдэсний халдварт өвчнийг 

нэрлэж, халдвар дамжих зам, 

илрэх шинж тэмдэг, урьдчилан 

сэргийлэх арга замыг тайлбарлах 

6,01.в. Дотуур хувцсаа зөв сонгох, 

түүний эрүүл ахуйн (угаах, арчлах, 

хадгалах) талаар ярилцах; охид 

ариун цэврийн хэрэглэлийг зөв 

сонгох, хэрэглэх 

7,02.а.   “Гэр   зөвлөмж”-ийн   

дагуу   хооллох   нэгжийг   

харгалзан,   хоолны   дэглэм   

зохион   хэрэгжүүлэх 

7.02б.  Хүнсний  эрүүл  

ахуйн  шаардлагыг  мэдэж,  

хоол,  хүнсээр  дамжин  

халдварлах  өвчин  болон 

хоолны хордлогоос 

сэргийлэх 

7,02в. Хөдөлгөөний 

хомсдлоос сэргийлж, дасгал 

хийхэд амин дэм, эрсдлийн 

тохиромжтой хэмжээгээр 

зөвлөмжийн дагуу хэрэглэх  

8,02.а. Насны бүлэг, хувийн 

онцлогийг харгалзан хоол 

хүнсний хэрэглээг хянан 

зохицуулах 

8,02.б.  Хөдөлгөөний  идэвх,  

эрчмээ  тохируулан  дасгал  

тогтмол  хийж,  таргалалт,  

чихрийн  шижин өвчнөөс 

сэргийлэх 

8.03.а. Асуудал, 

бэрхшээлийг даван туулах 

арга замыг тодорхойлж, 

хэрэглэж турших. 

9,03.а.  Мэргэжил  сонголт,  түүнтэй  

холбоотой  зөвлөгөө,  мэдээлэл  

авах,  бусадтай  санал  солилцох 

 

9,03б. Нийгмийн янз бүрийн орчинд 

дасан зохицох, бусадтай санал 

солилцох  

 

9,05.в. Интернэт, нийгмийн 

сүлжээний эерэг, сөрөг нөлөөг 

(бусдын анхааралд өртөх, бэлгийн 

мөлжлөг г.м.) жишээгээр 

тайлбарлах, интернэт, гар утас, 

нийгмийн сүлжээг аюулгүй ашиглах 

төлөвлөгөө боловсруулж хэрэглэх 

Анхаарах зүйл 

- Өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглүүлэх 
Шүдний бүтэц үүргийн талаар зохих мэдлэг чадвартай болох. 

Түгээмэл тохиолддог гэдэсний халдварт өвчний талаар видео бичлэг ашиглаж болно. Жич: оюуны өмч талаас нь анхаарах 
- Дотуур хувцсаа зөв сонгох эрүүл ахуйн талаар ярилцах, ариун цэврийн хэрэглэлийг зөв сонгож чаддаг байх чадварыг эзэмших. 

Насных нь онцлогт тохируулан өгөх. 
- Гэр зөвлөмжийн талаар насных нь онцлогт тохируулан өгөхийг анхаарах  
- Цахим хэрэглээг зөв хэрэглэж сурах талаас нь зөвөлгөө өгөх. 
- Хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэх талаар насных нь онцлогт тохируулахыг анхаарах  
- Мэргэжил сонголтыг зөв хийснээр амьдрал ямар чухал гэдгийг нь насны онцлогт нь тохируулан мэдээлэлийг өгөх  
- Видео бичлэг, биет болон зурагт үзүүлэн зэрэг хэрэглэгдэхүүнийг зөв сонгож хэрэглэх 
- Эмчийн зөвлөгөөг хүргэх байдлаар зохион байгуулж болно. 
- Суралцахуйн удирдамж, хөтөлбөрийг багшийн анхаарах зүйлсийг баримтлана. 

  



Хичээлийн нэр: Англи хэл 
 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

99 99 99 99 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
9 9 9 9 

Теле хичээл, 

мин 
Анги тус бүрт тухайн суралцахуйн  зорилтоор 20 минутын 3 хичээл нийт 240 минутын хичээл бэлтгэнэ. 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Unit 10.  

English environment 

6.R3 Begin to read very short 

simple fiction and non-fiction 

texts with looking at the 

jumbling lyrics of the „Hello, 

Goodbye‟s song [Beatles] and 

piecing them  

confidence and enjoyment with 

support together by thinking 

about rhymes‟  

.6.R6Understand the meaning of 

very short, simple texts on 

familiar general and curricular 

topics by rereading them, 

looking at resembled lyrics and 

completing missing words 

6.S6Use an increasing range of 

suitable words, phrases, and 

sentences during short pair, 

group and whole class 

exchanges talking about what 

gestures could be used to mime 

actions in the song 

6.L7listening to, singing the 

song and performing actions 

6.UE9Use common past simple 

forms [regular and irregular] to 

describe actions and narrate 

simple events including short 

Unit 10.  

It’s Time 

7.L1 Understand   a    short    

sequence   of supported classroom 

instructions listening  to  

instructions  to  make  a  clock 

face 

7.UE 2Use numbers 1 –100 to 

count 

7.S2Ask   questions   to   find   

out   general information   on   a   

limited   range   of general and 

curricular topics ,asking  and  

responding  to  short  questions 

about time 

7.L2Understand  an  increasing 

range  of unsupported   

basic   questions   which ask for 

personal information student 

asking the question puts their 

clock to  a  particular  time  and  

the  other  student responds 

7.R5Understand  some specific 

information and detail in short, 

simple texts on an 

increasing    range    of    general    

and curricular topics with support 

reading different time „word‟ 

problems and writing down 

answers 

Unit 10. 

Food around the world 

8.S3Give  an  opinion  at  sentence  

level  on  an increasing range of general 

and curricular topics talking about 

protective clothing 

8.L5Understand most specific 

information and detail  of  short  talk  on  

a range  of  familiar topics with support 

listening about different things that 

different people [ doctors, firemen, 

divers, ballerinas etc] wear  

8.UE10Use   present   

continuous   forms   to   talk about 

present activities on a limited range of 

general and curricular topics 

focusing     on     the     present     

continuous [describing what someone is 

doing]  

8.UE15Use   infinitive   of purpose   on   

a   limited range of general and 

curricular topics focus   on   infinite   of   

purpose   to   explain actions 

8.S6Communicate meaning clearly at 

sentence  level  during,  pair,  group  

and whole class exchanges talking about 

which materials absorb water 

Listening  to  different  sounds  of  

materials reacting with water. 

8.W4Use joined-up  handwriting  in  a  

Unit 10.Making Plans 

9.S1Provide detailed information 

about themselves and others at 

discourse level on a range of 

general topics talking about the 

kinds of things you use for 

planning 

9.L6Deduce meaning from 

context in both short and extended 

talk on a range of general and 

curricular topics with little or 

without support listening to 

different people talking about how 

they plan things 

9.R4  

9.W3Write  about  

personal  feelings  and 

opinions   on   a   limited   

range   of general  and  curricular 

topics with some support giving 

learners a    budget    each    group 

presents  their  idea  to  the  class  

for learners to vote on best. 

9.S8Relate     extended     

stories     and events   on   a   

growing   range   of general and 

curricular topics Thinking and 

talking about fundraising ideas at 

school 

9.R4 9.R3 



answer forms and contractions 

focusing on simple past forms in 

telling stories 

6.L9 Understand short songs and 

rhythms listening to the opening 

part of a story and matching 

names to characters 

6.L5Understand some specific 

information and detail of short, 

supported talk on an increasing 

range of general and curricular 

topics dictating past forms of 

verbs they are going hear in 

story for learners to complete 

tables  

6.L1Understand an increasing 

range of short, basic, supported 

classroom instructions listening 

to instructions for making finger 

puppets and making along with 

T.Decorating finger puppet as 

one of the characters in the 

story   

6.R3 6.R2 

6.L9Understand short songs and 

rhythms participating in an end 

of year „spelling bee‟ involving 

spelling of vocabulary from 

throughout the year 

6.L3Understand a limited range 

of unsupported basic questions 

on general and curricular topics 

Listening to dialogue and 

playing in a role 

6.UE5Use who what and where, 

how many to ask questions on 

familiar topics focusing on 

questions that can be asked 

about words and pictures 

6.S1Make basic statements 

which provide personal 

53Resource:Is it half past / a 

quarter to 

7.S2Ask   questions   to   find   

out   general information   on   a   

limited   range   of general and 

curricular topicstalking  about  

different  times  in  student‟s day. 

Learners plot on timeline when 

they do things 

7.UE5Use when to  ask  when  

something happens / 

happenedfocusing on „when 

questions‟. Learnersask each other 

questions about their timelines  

7.UE12Use  common  

prepositions  of  timeon, in, at to 

state when things happenfocusing 

on common time prepositions  

7.W2Write  longer sentences  on  

a  limited range of general and 

curricular topics with support 

writing  about  the  times  student  

and  their partner do things 

7.UE13Use have (got) to / have 

toto express obligation focusing 

on have got to / have to 

interrogative] 

7.L8Recognise     the     

opinion     of     the speaker(s) in 

basic, supported talk on 

a    limited    range    of    general    

and curricular topics listening  to  

things  young  people  have  [got] 

to do 

7.S5Organise  talk  at  

sentence  level using basic 

connectors on a limited range of 

general matching   and   practising   

short   dialogues relating to 

obligations 

7.R5Understand  some specific 

range  of written  work  across  

the  curriculum  with some speed and 

fluency learners write down what it 

sounds like 

8.W5Link sentences into a coherent 

paragraph using a variety of basic 

connectors on a limited range of general 

and curricular topics with some support 

completing an experiment observation. 

8.S3Give an opinion at sentence level 

on an increasing range     of     general     

and curricular topics talking  about  food  

that  grows  in  hot  places and food that 

grows in colder places 

8.S1Provide basic information about 

themselves and others at sentence level 

talking   about   food   you   like   to   eat   

in hotter/colder months 

8.L5Understand   most   specific   

information and  detail  of  short  talk  

on  a range  of familiar topics with 

support listening  about  foods  that  

originally  come from the world‟s 

rainforests 

8.UE9 Use  simple  present  forms  and 

simple past    regular    and    

irregular    on    an increasing range     

of     general     and curricular topics 

focusing on do you / did you questions. 

Learners act  out  model  dialogues  Do  

you eat / like / drink ... etc 

8.S7Interactin   basic   exchanges   on    

a growing  range  of  general  and  

curricular topics 

8.R3Readshort  fiction  and  non-

fiction  text son  an  increasing  

range  of  general  and curricular   topics 

with   confidence   and enjoyment, with 

some support reading  

8.L7Understand supported narratives, 

including  some  extended  talk,  on  an 

9.S4 Respond with an increasing 

flexibility at both sentence and 

discourse level tou n expected 

comments on a range of general 

and curricular topics talking about 

your choices mingling with other 

student. 

 Learners find other learners that 

they can arrange to swap / send 

readers to 

9.UE8Use a growing range of 

future forms including be going 

to[predictions based on present 

evidence] and will for predictions 

on a range of general and 

curricular topics focusing on „be 

going to‟ to talk about decisions 

[already decided] / resolutions. 

„will‟ deciding as you speak 

9.S8Relate  extended  stories  and  

events on  a  growing  range  of  

on  general talking     about     

resolutions,     plans     and 

predictions for the summer 

9.W1Plan,  write,  edit  and  

proofread  work at  text  level  on  

a range  of  general 

and   curricular   topics   with   

some support writing   an   e-mail   

to   your   teacher   about holiday 

plans / resolutions  

9.W8Punctuate  written  work  

at  text  level for  an  increasing  

range  of  general and   

curricular   topics   with   some 

accuracy when writing 

independently 

9.S7 Interact in longer exchanges 

on a wide range of general and 

curricular topics planning in a 

small group an internet research 



information on a limited range 

of general topics talking to other 

learners about words they‟ve 

learnt this year  

6.L1Understand an increasing 

range of short, basic, supported 

instructions making a collage 

postcard of English words 

learners know to sent home to 

test „mum / dad‟ ect... 

6.W1Plan, write and check short 

sentences on familiar topics with 

support writing their address and 

questions about images on front 

of postcard for mum / dad to 

answer e.g. Which animal goes 

„moo‟? 

 6.W6Use upper and lower case 

letters accurately when writing 

names, places and short 

sentences during guided writing 

activities  

6.UE13Use canto make requests 

and ask permission and use 

appropriate responses here you 

are OK. Use mustto express 

obligation. Use have + object + 

infinitive to talk about 

obligations. Use will to talk 

about future intention. Use 

What/How about + noun /-ing to 

make suggestionsWriting 

invitation 

6.R1Recognize, identify and 

sound with support a limited 

range of language at text level 

attending an end of year English 

party at which learners 

singing„Hello, Goodbye‟s song‟ 

6.S8 6.L7  

information and detail in short, 

simple texts on an 

increasing    range    of    general    

and curricular topics with support 

reading     word     problems     

about time/ obligations 

7.S5Organise  talk  at  

sentence  level  using basic 

connectors on a limited range of 

general and curricular topics 

talking  about  what  you‟ve  got  

to  do  to improve. Learners work  

in  pairs.  One turns over  a  

card,  the  other  says  what  

„they‟ve got to‟ 

7.R5Understand  some specific 

information and detail in short, 

simple texts on an 

increasing    range    of    general    

and curricular topics with support 

7.UE14Use common comparative 

and superlative adverbs to 

describe and compare things more 

quickly...best on a limited range of 

general and curricular topics 

focusing on comparative adverbs 

to talk about how fast, early, 

quickly, long, slowly etc... 

7.L1Understand a short sequence 

of supported classroom 

instructions 

Listening to instructions and 

responding  

7.L3Understand an increasing 

range of unsupported basic 

questions on general and 

curricular topics listening to 

instructions for completing short 

races 

7.S3Give an opinion at sentence 

level on a limited range of general 

increasing     range     of     general and 

curricular topics listening  to  a  

dramatic  episode  from  the story. 

8.UE16 Use  conjunctions so  ,  if,  

when  ,  where, before,  after to  link  

parts  of  sentences on   a   limited   

range   of   general   and curricular 

topics focusing  on  conjunctions  to  

link  parts  of sentences in a jigsaw 

summary of the spice island story. 

8.W5 Link sentences     into     a     

coherent paragraph   using   a   variety   

of   basic connectors on a limited range 

of general and curricular topics with 

some support writing  a  paragraph: 

How  New  York  got  its name 

8.S6Communicate meaning clearly at 

sentence  level  during,  pair, group  and 

whole class exchanges talking about 

food [dishes] from around the world. 

8.L68.UE7Use  simple  perfect  forms  

of  common verbs  to express  what  has  

happened [indefinite  time]  on  an  

increasing range of general and 

curricular topics focusing on use of 

perfect forms. Have you ever 

eaten/tried/ made 

8.S1Provide basic information about 

themselves and others at sentence level 

on an increasing range of general topics 

talking about local/traditional and 

international food. 

8.S2Asking  about  ingredients  in  food.  

Reading: matching descriptions of 

cooking actions to images. 

.8.L1Understand  a  sequence  of  

supported classroom instructions 

watching    how    to    make dips.Give 

instructions   and   get learners in   turn   

to make. 

8.UE11Use be/look/sound/feel/taste/ 

challenge 

9.S3Give  an  opinion  at  

discourse  level on a range of 

general and curricular topics 

deciding who   will   find   what   

and   how. Deciding which  search  

words  [maximum  3] to type in 

reading different internet sources 

9.R8Use    familiar    paper    and    

digital reference     resources     to     

check meaning  and  extend  

understanding independently 

locating information    in    class    

research challenge  

9.R5Understand specific 

information and detail in short, 

simple texts on a growing range of 

general and curricular topics 

independently using plan and 

worksheet above to find as much 

information as they can in given 

time limit 

9.W7Spell most high-frequency 

vocabulary accurately for an 

increasing range of familiar 

general and curricular topics when 

writing independently reporting 

back results.  

9.S5Summarize  what  others  

have  said on  a limited range  of  

general  and curricular topics 

Presenting a plan and giving 

opinion to other‟ s talk 

9.L8Recognize the attitude or 

opinion of the speaker(s) in both 

short and extended talkon a range 

of general and curricular topics 

with little or without support 

listening to radio slot about events 

that are on in the area this 

weekend 



and curricular topics sit three 

learners in a line and give 

instructions for getting ready / 

each race ask class about which of 

three learners will finish more 

quickly / faster do it fastest etc... 

7.W2Write longer sentences on a 

limited range of general and 

curricular topics with support 

smell like focusing   on   structures   

verb   +   adjective [smells nice] and 

be/look/sound/feel/taste/smell like. 

8.W7 8.W3  8.R48.W1 8.R8 8.R3 

9.UE9Use  an  increasing 

range  of  active and passive 

simple present form sreading 

weekend TV evening schedules 

9.UE10Use present continuous 

forms with present  and  future  

meaning  on  a range   of   general 

and   curricular topics writing   an   

e-mail   exchange   to   a   friend 

suggesting  plans  for  a  weekend  

stay  with him / her 

9.R4Understandthe   main   points   

of short,  simple  texts  on 

Reading an  email exchange  and  

choosing the best title 

9.R5UReading  the  bus 

schedule  and  answering True or 

False questions 

9.W3Write  about  

personal  feelings  and opinions 

Анхаарах зүйл The student-centered should support students in learning how to learn and becoming independent, self-motivated, engaged, confident, responsible and 

reflective learners who will be able to use appropriate learning. 

Learning objectives: learning content knowledge and skills as formulated in selected domains. During previous instruction, context of knowledge, 

skills was articulated in a correspondence with content framework. The renewed and revised curriculum offers the appropriate theme of knowledge 

and skills towards to implement the general goals for the curriculum.  

Learning activities are formulated as a student to do. The renewed curriculum is based and supported student-centered learning environment that 

means all activities are for motivating and engaging students' activities both in classroom and beyond it.  

Resources: This section includes academic activities, the necessary tools and materials, and the Internet address, including the sources of information. 

To achieve   learning   objectives, learners will   be   able   to   develop   their   language knowledge  and  skills  in  their  lives  and  activities  by  

increasing  high-frequency  vocabularies, creating   language   knowledge   and   practicing   during   the   day-to-day   learning   process. Teachers 

should focus on encouraging learners‟ critical and creative thinking by using active methods of teaching English in accordance to the learning 

objectives. When assigning homework to learners, consider the followings: -to figure out the student's load to do lessons-to take into account the level 

of student's knowledge and skills-to give instructions to do tasks clear to learners(how to perform,  in what   sequence),especially in terms of creative 

reading and writing tasks, for instance, 

When writing:- 

To provide some new vocabularies when writing sentences or a paragraph  

To explain what grammar to use, including conjunctions and transition words,   prepositions, verb tenses, etc.- 

To specify the website, source, and other materials  to use 

When reading, teachers may provide some strategies in reading /how to read, how to find out information)(The following tasks can be done):- 

To obtain and classify information from reading sources- 

To predict the meaning of new words from the context- 



To keep notes-To study sentence structures – 

To make sentences using new words- 

To write brief descriptions and summary after reading  
 

Хичээлийн нэр: Орос хэл  
 

Анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

66 66 99 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
6 6 9 

Теле хичээл Анги тус бүрт тухайн суралцахуйн  зорилтоор 20 минутын 3 хичээл нийт 180 минутын хичээл бэлтгэнэ. 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Тема какое время года ты 

любишь? 

А1А5Научить:различать на слух 

гласные и согласные звуки в 

сильных позициях;слушать и 

понимать речь учителя и 

собеседников в процессе 

диалогического общения 

А4П2понимать аудиозаписи 

ситуационных диалогов, 

начитанных  носителями  языка (2-4   

реплик)   со зрительной 

опорой;создавать устные и 

письменные 

Ч3Г5читать и понимать 

адаптированные учебные тексты с 

установкой на общий охват его 

содержания;участвовать в 

элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, 

прощание) 

Ч4П4читать и отвечать на вопросы 

по содержанию текста;выписывать 

из текста незнакомые слова, 

Тема 4. Ты любишь читать сказки? 

А1А2А5ВР1Научить:различать    на  слух  

ударные  и безударные гласные 

(редуцированные    гласные)    в словах  т.е.  

выявлять  расхождение между написанием и 

произношением;имитировать произношение слов, 

предложений  со зрительной опорой;слушать и 

понимать речь учителя, диктора и 

одноклассников, содержащую фразы и выражения 

в   пределах изученной тематики.Место ударения 

в словах. 

А4П1ВР26понимать аудиозаписи ситуационных 

диалогов, начитанных носителями языка (4-6 

реплик) со зрительной опорой;составлять простые 

предложения с опорой на ключевые слова и 

выражения и иллюстративный материал 

(картинка, фотография, таблица, схема), 

предложенную ситуацию;Грамматические 

конструкции кто знает что? кто читает что? 

Ч4Г1ВР13ВР14читать и различать как основную, 

так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте;строить типовые 

предложения по грамматическим конструкциям 

(моделям), используя иллюстративные материалы 

и ключевые слова по теме;Прошедшее время 

Тема 5. Какие блюда русской кухни ты 

знаешь? 

А1A2А4Научить:различать на слухгласные и 

согласные звуки;имитировать произношение 

слов, фраз, выражений;понимать аудиозаписи 

предложений и ситуационных диалогов, 

начитанных носителями языка (6-8 реплик), 

выборочно понимать нужную или 

интересующую информацию с опорой на 

контекст;слушать и понимать учителя и 

собеседника в процессе диалогического 

общения;Произношение согласных звуков. 

А3П3ВР1различать на слух повествовательные и 

вопросительные фразы на основе 

интонации;писать под диктовку слова, 

предложения, расставляя знаки 

препинания;Произношение согласных звуков. 

Ч6Ч7Ч5Г3ВР26читать и определять тему 

текста;объяснять с помощью словаря и 

справочной литературы значения незнакомых 

слов;воспринимать информацию из разных 

источников, творчески перерабатывать 

еѐ;называть и перечислять вещи и предметы, 

описывать предметы и картинки по 

образцу;Обобщающие слова 



составлять с ними предложения и 

диалоги по образцу; 

П2Г4ВР22ВР23создавать 

монологические высказывания по 

образцу;пересказывать тексты 

подробно;Наречие образа действия 

и наречия времени.Безличное 

предложение (Летом жарко) 

Тема 5. Моё любимое животное 

А2Научить:имитировать 

произношение слов и 

предложений  со зрительной опорой 

Ч4Г3Г5читать и отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста;называть и перечислять вещи 

и предметы, описывать предметы и 

картинки по образцу;расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы кто? что? где? когда? куда? 

какой?и отвечать на вопросы 

собеседника 

Ч6Ч7П2читать и определять тему 

текста;объяснять с помощью 

словаря и справочной литературы 

значения незнакомых 

слов;создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания по 

образцу и аналогии. 

Г2П1ВР20составлять высказывания 

из 2-4 предложений с опорой на 

наглядность, на ситуацию (в 

пределах лексико-грамматического 

минимума);составлять простые 

предложения и диалоги, используя 

речевые образцы, картинки;Предлог 

глагола.Управление глагола. 

Ч3П3понимать как основную, так и 

дополнительную информацию, содержащуюся в 

тексте, с достаточной полнотой;писать под 

диктовку слова и выражения, писать диктант с 

грамматическим заданием. 

Г2Г4П4составлятьвысказыванияиз 4-

6предложений с опорой на наглядность, на 

ситуацию (в пределах лексико -грамматического 

минимума); 

Тема 5а.С.Пушкин-солнце русской поэзии 

А1А2ВР1Научить:различать на слух ударные и 

безударные гласные (редуцированные гласные) в 

словах, т.е. выявлять расхождение между 

написанием и произношением;имитировать 

произношение слов, предложений со зрительной 

опорой;Место ударения в словах 

А4П1ВР14ВР26понимать аудиозаписи 

ситуационныхдиалогов, начитанных носителями 

языка (4-6реплик)со зрительной 

опорой;составлять простые предложения с опорой 

на ключевые слова и выражения и 

иллюстративный материал (картинка, фотография, 

таблица, схема), предложенную 

ситуацию;Управление глагола. Конструкция 

глагол+инфинитив 

Ч4Г7читать и различать как основную, так и 

дополнительную информацию, содержащуюся в 

тексте;начинать диалог с правильной интонацией, 

выражать коммуникативные намерения по данной 

теме  

Ч7П2  

Г1Г2строить типовые предложения по 

грамматическим конструкциям, используя 

иллюстративные материалы и ключевые слова по 

теме;составлять высказывания из 4-6 

предложений с опорой на наглядность, на 

Ч1П4читать вслух текст, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, правильную 

интонацию; выполнять аналитические 

задания;выписывать из источника необходимые 

информации, перерабатывать их. 

Г2П2составлять высказывания из 6-8 

предложений с опорой на наглядность, на 

ситуацию; создавать монологические и 

диалогические высказывания с опорой на 

собственный опыт. 

Тема 6. Ты знаешь диму билана? 

А1A2А5ВР1Научить:опознавать место ударения 

в словах;имитировать произношение слов, фраз, 

выражений;слушать и понимать учителя и 

собеседника в процессе диалогического 

общения;Ударения слов 

А3П3ВР1различать на слух повествова-тельные 

и вопросительные фразы на основе 

интонации;писать под диктовку слова, 

предложения, расставляя знаки препинания и 

ударения;Ударенияслов. 

Ч6Ч7Ч4ВР14читать и определять тему 

текста;объяснять с помощью словаря и 

справочной литературы значения незнакомых 

слов;читать и понять основную и и 

дополнительную информацию текста, 

высказывать своѐ отношение к 

прочитанному;Управление глагола. 

Ч1П4читать вслух текст, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, правильную 

интонацию; выполнять аналитические 

задания;выписывать из источника необходимые 

информации, перерабатывать их 

Г6П2правильно излагать свои мысли, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме), 

выражать своѐ отношение или чувство к кому-

либо / чему-либо;создавать монологические и 

диалогические высказывания с опорой на 



-из -с Р.п. 
 

ситуацию (пользоваться хорошо заученными 

простыми фразами, заменяя в них некоторые 

лексические элементы); 

П4 

собственный опыт. 

Анхаарах зүйл - умение читать и понимать адаптированные тексты по теме, 

-умение употреблять в речи управления глаголов поступить куда? окончитьчто?  

-умение участвовать в беседе о любимых певцах, 

-умение рассказывать о любимых певцах, используя изученный лексико-грамматический материал (в устной и письменной форме) 

 

Хичээлийн нэр: Иргэний ёс зүй 

 

Анги VI анги VII анги VIII анги IX анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

66 66 66 66 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
6 6 6 6 

Теле хичээл, 

мин 

2 хичээл тус бүр5 мин 2 хичээл тус бүр5 мин 2 хичээл тус бүр5 мин 2 хичээл тус бүр5 мин 

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

– Бусдын буруу үйлдлийг 

бус, зөв үйлдлийг дэмжих, 

сайшаах 

– Бусдын ололт амжилтад 

атаархалгүй, бахархан 

баярлаж, үлгэр жишээ 

болгохыг хичээх 

– Таван мэдрэхүйгээр амсаж буй 

жаргал төдийд ханаж болохгүйг 

танин мэдэх 

– Дотоод сэтгэлийн амгалан нь 

таван мэдрэхүйн жаргалаас илүүг 

танин мэдэх 

– Асрахуйн сэтгэлийг 

тодорхойлох 

– Асрахуйн сэтгэлийг бясалгасны 

ач тусыг мэдэх 

– Энэрэхүй сэтгэлийг тодорхойлох  

– Энэрэхүй сэтгэлийг бясалгасны ач 

тусыг мэдэх 

Анхаарах 

зүйл “Иргэний ёс зүйн боловсрол” сургалтын хөтөлбөр, удирдамжаа сайтар судалж хэрэгжүүлнэ.   

 



2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ 

VI анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Түүх  Монгол хэл  Уран зохиол  Математик Англи хэл 

10.20-10.40  
Мэдээллийн 

технологи 
Физик  

Дизайн 

технологи 
 

Завсарлага  Биеийн тамир  Эрүүл мэнд   Хөгжим 

10.40-11.00      

Нийт цаг 25 мин 40 мин 45 мин 40 мин 25 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Монгол хэл Үндэсний бичиг Математик Дүрслэх урлаг 
Мэдээллийн 

технологи 

10.20-10.40 Биологи Физик  Англи хэл Хими 

Завсарлага   
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
  

10.40-11.00      

Нийт цаг 40 мин 40 мин 25 мин 40 мин 40 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Математик Биологи Уран зохиол  
Дизайн 

технологи 
Түүх  

10.20-10.40  Физик  Англи хэл   

Завсарлага Эрүүл мэнд    
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
Хөгжим 

10.40-11.00      

Нийт цаг 25 40 40 25 25 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Үндэсний бичиг  Математик Хими Монгол хэл  Биологи 

10.20-10.40 
 Физик  Дүрслэх урлаг  

Мэдээллийн 

технологи 

 

Завсарлага Биеийн тамир    Эрүүл мэнд  

10.40-11.00      

Нийт цаг 25 40 40 40 25 



VII анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Биологи Уран зохиол  Математик Монгол хэл  Биологи 

10.20-10.40 Дүрслэх урлаг  Физик  Газар зүй  Хими Түүх  

Завсарлага    Биеийн тамир  Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

10.40-11.00      

Нийт цаг 40 мин 40 мин 45 мин 40 мин 45 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Математик Үндэсний бичиг Физик Биологи 
Мэдээллийн 

технологи 

10.20-10.40 Англи хэл Орос хэл Дизайн технологи Нийгэм судлал Физик  

Завсарлага  Хөгжим  Эрүүл мэнд   

10.40-11.00      

Нийт цаг 40 мин 45 мин 40 мин 45 мин 40 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Математик Биологи Уран зохиол  Монгол хэл  
Мэдээллийн 

технологи 

10.20-10.40 Түүх  Газар зүй  Физик  Нийгэм судлал Англи хэл 

Завсарлага 
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
Биеийн тамир   Эрүүл мэнд  

10.40-11.00   
Дизайн 

технологи 
Орос хэл 

 

Нийт цаг 40 мин 45 мин 60 мин 60 мин 45 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Хими Түүх  
Мэдээллийн 

технологи 
Математик 

Үндэсний бичиг  

10.20-10.40 Дүрслэх урлаг  Орос хэл Физик  Англи хэл Биологи 

Завсарлага  Хөгжим  Эрүүл мэнд   

10.40-11.00     Физик  

Нийт цаг 40 мин 45 мин 40 мин 45 мин 40 мин 

 

 



VIII анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Биологи Математик Үндэсний бичиг  
Мэдээллийн 

технологи 
Хими 

10.20-10.40 Англи хэл Физик  Түүх  Физик  Дүрслэх урлаг  

Завсарлага   Эрүүл мэнд  Биеийн тамир Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

 

10.40-11.00      

11.00-11.20      

Нийт цаг 40 мин 45 мин 45 мин 45 мин 40 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Математик Биологи Монгол хэл  Биологи Уран зохиол  

10.20-10.40 Орос хэл Хими Физик  Нийгэм судлал Газар зүй  

Завсарлага   Хөгжим Эрүүл мэнд   

10.40-11.00  Дизайн технологи   Англи хэл 

11.00-11.20      

Нийт цаг 40 мин 60 мин 45 мин 45 мин 60 мин 

       

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 
Математик Мэдээллийн 

технологи 
Физик  Монгол хэл  Нийгэм судлал 

10.20-10.40 Физик  Биологи Түүх  Хими Англи хэл 

Завсарлага 
 Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

Биеийн тамир   

10.40-11.00 Орос хэл   Дүрслэх урлаг   

11.00-11.20      

Нийт цаг 60 мин 45 мин 45 мин 60 мин 40 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Уран зохиол  Математик Үндэсний бичиг  Физик  Биологи 

10.20-10.40 
Мэдээллийн 

технологи 
Биологи Хими Газар зүй  

Дизайн 

технологи 

Завсарлага Хөгжим  Эрүүл мэнд    

10.40-11.00  Түүх    Орос хэл 

Нийт цаг 45 мин 60 мин 45 мин 40 мин 60 мин 



IX анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар  Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Биологи Уран зохиол Монгол хэл 
Мэдээллийн 

технологи 
Биологи 

10.20-10.40 Физик Хими Математик Хими Газар зүй 

Завсарлага  Биеийн тамир    Эрүүл мэнд 

10.40-11.00  Англи хэл  Түүх  

11.00-11.20      

Нийт цаг 45 мин 60 мин 40 мин 60 мин 45 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Математик 
Мэдээллийн 

технологи 
Үндэсний бичиг Хими Биологи 

10.20-10.40 Физик Хими Орос хэл Нийгэм судлал Газар зүй 

Завсарлага 
Хөгжим  Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

  

10.40-11.00  Дизайн технологи   Англи хэл 

11.00-11.20      

Нийт цаг 45 мин 60 мин 45 мин 40 мин 60 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Физик Биологи Уран зохиол  Монгол хэл  Математик 

10.20-10.40 Түүх  Орос хэл Физик Биологи Нийгэм судлал 

Завсарлага Эрүүл мэнд   Биеийн тамир   

10.40-11.00    Хими Англи хэл 

11.00-11.20      

Нийт цаг 45 мин 40 мин 45 мин 60 мин 60 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Физик  
Мэдээллийн 

технологи 
Үндэсний бичиг  Математик 

Биологи 

10.20-10.40 Түүх 
Дизайн 

технологи 
Орос хэл Физик  Хими 

Завсарлага 
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

  Эрүүл мэнд  Хөгжим 

10.40-11.00      

Нийт цаг 45 мин 40 мин 40 мин 45 мин 45 мин 



 



Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 

20.... оны ..... сарын .....өдрийн .... тоот 

тушаалын  дөрөвдүгээр хавсралт 

   

2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА  

Хичээлийн нэр: Монгол хэл 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 

33 33 33 

Агуулгын алдагдал  3 цаг 3 цаг 3 цаг 

Теле хичээл, мин 1 хичээл 20 мин 1 хичээл 20 мин 1 хичээл 20 мин 

Агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

10.1д. Ажлын удирдамж, тайланд 

албаны үг хэллэг хэрэглэсэн зорилгыг 

тайлбарлах   

10.4а.Өгүүлбэрийн гишүүдийн 

хэлбэржилт утга байрыг тодорхойлох, 

эхийн найруулгад гүйцэтгэх үүргийг 

тодорхойлох   

10.1ж.Загварт найруулгын бүтэц 

онцлог, агуулгын уялдаа холбоог 

гаргах 

10.2б.Албан бичгийн эхийн 

зэрэгцүүлэн тоочсон өгүүлбэр, цэг 

тэмдгийн хэрэглээг тодорхойлж, 

үүргийг  тайлбарлах 

11.1в. Уран дүрслэл, хэлц, нэр 

томьёо, мэргэжлийн үг 

хэллэгийг хэрэглэсэн зорилгыг 

тодруулж, утга, үүргийг 

тайлбарлах 

11.2д. Холбох хэрэглүүрээс 

сонгож, нийлмэл өгүүлбэрийг 

хувирган найруулах 

 

12.2в. Эхийг хурааж, дэлгэрүүлж найруулан 

бичих 

12.3а. Үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлэн 

илтгэж ярихдаа жишээ баримт, эшлэл ашиглах 

Анхаарах зүйл Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

 



Хичээлийн нэр: Үндэсний бичиг 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын төлөвлөгөөн дэх цаг 66 66 66 

Агуулгын алдагдал (цаг) 6 цаг 6 цаг 6 цаг 

Теле хичээл, мин 2 хичээл 20 мин 2 хичээл 20 мин 2 хичээл 20 мин 

Агуулга (Суралцахуйн зорилт) 10.1а. Дармал, бичмэл, хорголжин 

бар, хулсан үзгийн тигээр бичсэн 

эхийг уншиж ойлгох, дүгнэлт хийх 

10.1г.  Орчин үеийн зохиол 

бүтээлээс унших, утгыг ярилцах 

10.2б.  Орчин үеийн зохиол 

бүтээлээс алдаагүй, цэвэр сайхан 

бичих 

10.2в. Сурах бичгийн хүрээний 

идэвхтэй хэрэглээ бүхий үгийн 

үндэс, залгаврыг холбох эгшгийн 

дүрмээр зөв бичих 

10.3г.  Сурах бичгийн хүрээний 

түүхэн, хуучирсан үг хэллэгийг 

таних, утгыг тольчлон тайлбарлах 

10.3д. Түүхэн болон хуучирсан үг 

хэллэгийн тайлбар толь хөтлөх 

11.1г.Шинжлэх ухаан танин 

мэдэхүйн эхийг уншиж ойлгох 

11.2а. Мэндлэх, хүндлэх, талархах, 

эерүүлэх, цээрлэх, бэлгэдэх үг 

хэллэгийг бичих 

11.2б. Өргөн хэрэглээний өвөрмөц 

бичлэгтэй үгийг бичих 

11.2в. Идэвхтэй хэрэглээ бүхий 

үгийн үндэс залгаврыг зөв бичих 

12.1в. Монгол бэлгэдлийг таних, үг 

хэллэгийг жишээ баримт татан 

тайлбарлах 

12.1г. Гадаадын уран зохиолоос 

уншиж, гадаад үг хэллэгийг 

тайлбарлах 

12.2а.Монгол ахуй, ажил, хөдөлмөр 

холбоотой уншсан эхийг 

дэлгэрүүлж, хураангуйлж бичих 

12.2б. Уншсан эхээс гадаад үгийн 

бичлэгийг таньж, монгол бичгээр 

зөв бичих 

Анхаарах зүйл Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

 

 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Уран зохиол 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 

33 33 33 

Агуулгын алдагдал 

(цаг) 

3 цаг  3 цаг 3 цаг 

Теле хичээл, мин 1 хичээл 20 мин 1 хичээл 20 мин 1 хичээл 20 мин 

Агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

10.1а. Жүжгийн зохиолоос уншиж, хам 

сэдвийн хүрээнд тусган эргэцүүлэх замаар 

үндэсний ижилсэл, үнэ цэнт зүйлсээ 

ойлгох 

10.1ж. Зохиолын хэл найруулга, уран 

дүрслэл, яруу хэрэглүүр, бичил 

дүрслэлийн  уншигчдад 

10.1г. Зохиолын бодит ба хийсвэр дүр нь 

утга санаанд хэрхэн нөлөөлж буйг  

тайлбарлах 

11.2б Өрнө, дорны яруу найргийн 

хэлбэр бүтцийг дуурайн, тодорхой 

сэдвийн хүрээнд санаагаа хөгжүүлэн 

дүрслэн зохиох" 

11.2б.  Өрнө, дорны яруу найргийн 

хэлбэр бүтцийг дуурайн, тодорхой 

сэдвийн хүрээнд санаагаа хөгжүүлэн 

дүрслэн зохиох" 

11.1ж. Зохиолын хэл найруулга, уран 

дүрслэл, яруу хэрэглүүр, бичил 

дүрслэлийн уншигчдад үзүүлэх нөлөөг 

задлан шинжлэх" 

12.1а. Монголын орчин үеийн 

уянга, туульс, жүжгийн зохиолыг 

уншиж, хам сэдвийн хүрээнд тусган 

эргэцүүлэх замаар хүний мөн чанар, 

нийгэм, соёлын тогтвортой 

хөгжлийг ойлгох 

12.2а. Зохиолын хэлний хэрэглээг 

задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэж 

бичихдээ жишээ, тайлбар, нэр 

томьёог оновчтой хэрэглэх 

Анхаарах зүйл Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Математик 

  X анги XI анги XII анги 

Бүлэг сэдэв Заавал болон сонгон судлах агуулга  

10.8. Координатын геометр 

10.14*. Комбинаторик 

Заавал судлах агуулга  

11.9. Уламжлал 

11.10. Интеграл 

Сонгон судлах агуулга  

12.5*. Координатын геометр 

12.6*. Тригонометр 

Тасарсан цаг 

/гурван 7 хоног/ 

12 18 24 

Заах өдөр/цаг 4 6 6 

1 дэх өдөр 

 

Хичээл 1. Сэдэв: 

    Координатьн арга 

10.8а. Хавтгайн тэгш өнцөгт 

координатын систем, цэгийн 

координатыг тодорхойлох 

10.8б Хавтгайн тэгш өнцөгт 

координатын системд  хоёр цэгийн 

хоорондох зай, хэрчмийн дундаж 

цэгийн координатыг олох 

 

Хичээл 1. Сэдэв:  

Рационал илтгэгчтэй зэрэгт 

функцийн уламжлал 

11.9а. Функцийн графикийн ѳгсѳн цэг 

дээрх шүргэгч шулууны налалтыг олох, 

энэ налалт нь функц болохыг ойлгох  

11.9б. Уламжлал болон 

дифференциалчлах үйлдлийг мэдэх, 

тэмдэглэгээг хэрэглэх 

11.9в. Рационал илтгэгчтэй зэрэгт 

функцийн уламжлалыг олох 

11.9е.  Уламжлал хэрэглэн функцийн 

графикийн өгсөн цэг дээрх налалтыг 

олох, шүргэгч ба нормал шулууны 

тэгшитгэл бичих 

Хичээл 1. Сэдэв: 

     Огторгуй дахь шулуун 

12.5а*. Огторгуйн координатын системд 

шулууныг 𝑟 = �⃗� + 𝑡�⃗⃗� вектор хэлбэрээр 

илэрхийлж бичих, шулууны тэгшитгэлийн 

𝑟, 𝑎, 𝑡, 𝑏 тэмдэгтүүдийн утгыг ойлгох  

12.5б*. Огторгуй дахь хоёр шулууны 

харилцан байршлыг тодорхойлох (параллел, 

огтлолцсон, солбисон) 

12.5в*. Хоёр шулууны хоорондох өнцгийг 

тооцоолох, хэрэв огтлолцсон бол түүний 

огтлолцлын цэгийг олох 

 

 



2 дахь өдөр 

 

Хичээл 2. Сэдэв: 

Шулууны тэшитгэл 

10.8в. Координат нь өгсөн хоёр цэгийг 

дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих, 

шулууны налалтыг олох 

10.8г. Шулууны тэгшитгэлийг  

 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏   
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 хэлбэрт бичих, 

хэрэглэх 

Хичээл 2. Сэдэв: 

  Давхар функцийн уламжлал 

11.9г. Функцийн уламжлал олох 

дүрмүүдийг мэдэх, хэрэглэх (нийлбэр, 

ялгавар, тогтмол тоон үржигдэхүүн) 

11.9д.  Давхар функцийн уламжлалыг 

олох (зэрэгт функцийн хувьд) 

 

 

Хичээл 2. Сэдэв: Хавтгайн тэгшитгэл 

12.5г*. 𝑎𝑥 +  𝑏𝑦 +  𝑐𝑧 =  𝑑 эсвэл (𝑟 −
�⃗�, �⃗⃗�) = 0 хэлбэрээр илэрхийлэгдэх хавтгайн 

тэгшитгэлийг таних, тэгшитгэл бичих 

 

3 дахь өдөр 

 

Хичээл 3. Сэдэв: 

Тойргийн тэгшитгэл 

10.8д. Координатын эх дээр төвтэй 

тойргийн тэгшитгэл бичих 

 

Хичээл 3.  Сэдэв:  

Уламжлалын хэрэглээ 

11.9ж. Уламжлал хэрэглэн функцийн 

өсөх, буурах завсрыг олох, функцийн 

өөрчлөлтийн хурдыг олох  

11.9з. Уламжлал хэрэглэн функцийн 

экстремум цэг олох (максимум, 

минимум цэг) 

11.9и. Функцийн графикийг тоймлон  

зурахад экстремум цэгийг хэрэглэх 

Хичээл 3. Сэдэв: Тригонометр функцүүд 

12.6а*.Секанс, косеканс, котангенс 

функцүүд косинус, синус, тангенс 

функцүүдтэй ямар хамааралтайг ойлгох, 

эдгээр  6 функцийн чанарыг хэрэглэн 

графикийг тоймлон зурах 

 

4 дэх өдөр 

 

Хичээл 4 . Сэдэв: Комбинаторик* 

10.14а*. Факториалын томьёог мэдэх, 

хэрэглэх 

10.14б*. Сэлгэмэл, хэсэглэлийн  

томьёог мэдэх, хэрэглэх 

Хичээл 4. Сэдэв:  

Рационал илтгэгчтэй зэрэгт функцийн 

интеграл 

11.10a. Дифференциалчлахын урвуу 

үйлдэл нь интегралчлах болохыг ойлгох, 

дифференциал тэгшитгэл, ерөнхий ба 

тухайн шийдийн талаар анхны 

ойлголттой болох 

11.10б.  Рационал илтгэгчтэй зэрэгт 

функцийн интегралыг олох 

Хичээл 4. Сэдэв:  

      Тригонометрийн адилтгал 

12.6б*. Тригонометрийн адилтгал, 

томьёоны гаргалгааг хийх, томьёо хэрэглэх 

- Адилтгал: sec2 𝜃 = 1 +
 tg2𝜃 ба cosec2𝜃 = 1 + cotg2𝜃 

- Нийлбэр, ялгаврын томьёо: sin(𝐴 ±
𝐵) , cos(𝐴 ± 𝐵)  ба tg(𝐴 ± 𝐵), 



11.10в.  (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑛 хэлбэрийн  функцийг 

интегралчлах (энд 𝑛 ≠ −1 рационал тоо) 

- Давхар өнцгийн томьёо: 

sin 2𝐴, cos 2𝐴  ба tg2𝐴 

- Туслах өнцгийн томьёо: 𝑎 sin 𝜃 +
𝑏 cos 𝜃 илэрхийллийг 𝑅 sin(𝜃 ±
𝛼) , 𝑅 cos(𝜃 ± 𝛼) хэлбэрт бичих 

5 дахь өдөр 

 

 Хичээл 5. Тодорхой интеграл 

11.10г. Интегралын чанаруудыг хэрэглэх 

(тогтмол тоон үржигдэхүүн, нийлбэр, 

ялгавар)  

11.10д. Ѳгсөн цэгийг дайрсан муруйн 

тэгшитгэл бичих, интеграл хэрэглэн 

асуудал шийдвэрлэх 

11.10е. Тодорхой интеграл бодох (олон 

гишүүнт байх тохиолдолд) 

Хичээл 5. Тригонометр илэрхийлэл 

12.6в*. Тригонометрийн томьёо хэрэглэн 

илэрхийллийг хялбарчлах , илэрхийллийн 

утгыг олох, адилтгал батлах  

 

 

6 дахь өдөр 

 

 Хичээл 6. Сэдэв: 

Тодорхой интегралын хэрэглээ 

11.10ж. Тодорхой интеграл хэрэглэн 

талбай олох, Үүнд:  

− Муруй ба тэнхлэгүүдтэй параллел 

шулуунуудаар хашигдсан дүрсийн 

талбай олох 

− Хоёр муруйгаар хашигдсан дүрсийн 

талбай олох 

Хичээл 6. Сэдэв:Тригонометр тэгшитгэл 

12.6г*. Тригонометр тэгшитгэлийн шийдийг 

өгсөн завсарт олох (адилтгал, томьёо, 

орлуулга хэрэглэх, зэрэг бууруулах, туслах 

өнцгийн аргууд) 

 

 

Хугацаа 20 мин 20 мин – аар 4 удаа 20 мин – аар 6 удаа 20 мин – аар 6 удаа 

 

Хэрэглэгдэхүүн: Шинэ сурах бичиг http: //econtent.edu.mn/ , суралцахуйн удирдамж, Багшийн ном 

Анхаарах зүйл: Энэ удаагийн хичээлүүд дээр гэрийн даалгавар өгөхгүй, 3-5 даалгавраар явцын үнэлгээ оруулж өгнө.  

 



Хичээлийн нэр: Мэдээллийн технологи  

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 
33 33 33 

Агуулгын алдагдал, цаг 5 5 5 

Теле хичээл, мин Анги тус бүрт 20 минутаар 3 цагийн хичээл 

Теле хичээл явуулах 

агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

10.4.г. Хүснэгт болон асуулгын үр 

дүнгийн мэдээллийн онцлог, 

шинж чанарыг харгалзан 

зохимжтой хэлбэрээр тайлан 

бэлтгэх 

10.2а. Багц мэдээллийн онцлог, 

боловсруулах үе шатыг жишээгээр 

тайлбарлах  

10.2б. Тавьсан зорилгын дагуу 

багц мэдээллийн боловсруулалт ыг 

төлөвлөх 

10.2в. Төлөвлөлтийн дагуу 

тохиромжит технологийг 

хослуулан ашиглаж багц 

мэдээллийг зохиомжлон бүтээх 

11.3д. Давталтын үйлдлийг ашиглан тоон 

дарааллын нийлбэр, үржвэр олох, бүхэл 

тооны цифрүүдийг боловсруулах зэрэг 

хялбар бодлогын программ бичиж 

тайлбарлах 

11.3е. График болон яст мэлхийн 

объектын нийтлэг шинж чанар, 

функцийг хэрэглэн зураг зурах программ 

бичиж тайлбарлах 

12.3в. Button, TextBox зэрэг объектын 

нийтлэг шинж чанар, үйлдэл, үзэгдлийн 

боловсруулагч ийг танин тодорхойлсны 

үндсэн дээр хялбар тооцоолол хийх 

график интерфэйстэй программ бичих 

12.3г. Массивын шинж чанар, онцлогийг 

таньж мэдсэний үндсэн дээр тоон 

дараалал боловсруулах хялбар бодлогод 

ашиглах 

12.3д. Text объектын үйлдлүүдийг 

ашиглан тэмдэгт мөрийн хялбар бодлого 

бодох 

12.3е. Дуу, дүрс хөдөлгөөнд оруулах, гар 

болон хулгана боловсруулах зэрэг 

объектыг ашиглан хялбар мультимедиа 

программ бичих 

Анхаарах зүйл 5 цагийн агуулгыг 3 теле хичээлийн цагт багтаах учир сурах бичигт байгаа дасгал ажлуудыг сурагчаар гүйцэтгүүлэхээр 

болгож зохион байгуулах 

Тухайн өдрийн хичээл бүрт тохирсон сурагчид өөрсдийгөө сорих тест болон заавал сонирхон гүйцэтгэх дасгалуудыг 

оруулах 

Хэрэглэсэн мэдээллийн эх сурвалжуудыг заавал дурьдаж байх 

 

 



Хичээлийн нэр: Англи хэл 

Month 04 дүгээр сарын 30-аас 6-р сарын 13 хүртэл 

 
10 Анги 11 анги 12 анги  

Week 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

  

  

Review 

TV lessons 

Unit 10. 

Local community 

Review 

TV lessons 

Unit 10. Tourism in 

Mongolia 

Review 

TV lessons 

Unit 10 Making a 

Living 

Topics  

and Unit 

Unit 10. 

Local community 

Unit 10. Tourism in Mongolia Unit 10 Making a Living 



Learning 

objectives 

10.S3Give an opinion at discourse level on 

an increasing range of general and 

curricular topics with some support 

10.L5 Recognize the opinion of the 

speaker(s) in extended talk on an 

increasing range of general and curricular 

topics with support 

R10 Reading: living in a city; famous 

cities List of the five most interesting 

cities in the world... 

10.W5 Writing about an interesting 

country not giving the name of the country 

to guess. Exchanging information 

10.UE1Use an increasing range of abstract 

nouns and compound nouns on a range of 

general and curricular topics. The three 

most interesting cities in my country... 

10.S6 10.UEUse a range of prepositions 

preceding nouns and adjectives in 

prepositional phrases 

10.W6 10.L210.S7 10.W1, 10.S6 10.L6 

10.L7 etc 

10.R210.W3 Write about personal feelings 

and opinions on a limited rangeof general 

and curricular topics with support 

11.UE17Use a range of relative clauses 

including who, which, that, where, when and 

why on a range of general and curricular 

topics. 

11.S2Ask questions to clarify meaning in a 

pair, group and classroom talk on a wide 

range of general and curricular topics with 

little support 

1.UE9Use a range of transitive and 

intransitive verb complementation patterns 

on a range of general and curricular topics 

11.UE4Use some prefixes with appropriate 

meaning and correct spelling on arrange 

11.UE17Use a range of relative clauses 

including who, which, that, where, when and 

why 

11.S2Ask questions to clarify meaning in a 

pair, group and classroom talk on a wide 

range of general and curricular topics with 

little support 

12.UE17Use a growing range of relative 

clauses including whyclauses on a range of 

general and curricular topics 

12.W1Brainstorm, plan, write, edit and 

proofread written work at text level with 

minimal support on a wide range of general 

and curricular topics 

12.UE11Use awide range of phrasal verbs 

on a range of general and curricular topics 

12.UE7Use a range of past perfect 

continuous forms on a range of general and 

curricular topics. 

12.UE12Use gerund forms after a range of 

verbs and prepositions on a range of 

general and curricular topics 

2.W2Write about factual and imaginary 

past events, activities and experiences on a 

wide range of general and curricular topics 

with minimal support 



Recommendation 

  

The student-centered should support students in learning how to learn and becoming independent, self-motivated, engaged, confident, 

responsible and reflective learners who will be able to use appropriate learning. 

Learning objectives: learning content knowledge and skills as formulated in selected domains. During previous instruction, context of 

knowledge, skills was articulated in a correspondence with content framework. The renewed and revised curriculum offers the 

appropriate theme of knowledge and skills towards to implement the general goals for the curriculum. 

Learning activities are formulated as a student to do. The renewed curriculum is based and supported student-centered learning 

environment that means all activities are for motivating and engaging students' activities both in classroom and beyond it. 

Resources: This section includes academic activities, the necessary tools and materials, and the Internet address, including the sources of 

information. 

 

Хичээлийн нэр: Физик 

Анги 
 

X анги XI анги XII анги 

Сургалтын төлөвлөгөөн 

дэх цаг 
ЗС 66, СС 66 ЗС 66, СС 66 132 

Агуулгын алдагдал (цаг) ЗС 6 цаг, СС 3 цаг ЗС 6 цаг, СС 6 цаг 12 цаг 

Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 

ЗС – 2 хичээл тус бүр 20 

мин 

СС- 4 хичээл тус бүр 20 мин 

 

ЗС –4 хичээл тус бүр 20 мин 

СС- 2 хичээл тус бүр 20 мин 

 

9 хичээл тус бүр 20 мин 

Агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

Заавал судлах 

10.13. Тоон электроник  

10.13а. Тоон болон аналог 

гэсэн нэр томьёог хэрэглэх, 

тайлбарлах 

10.13б. Логик 

элементүүдийн ажиллагааг 

тайлбарлах (AND, OR, NOT, 

NAND, NOR)  

Заавал судлах 

Хэлбэлзэл, долгион  

11.10. Гармоник хэлбэлзэл  

11.10а. Пүрш ба утсан дүүжингийн хэлбэлзэлд 

буцаагч хүчийг ялган таних, үеийн томьёог 

санах, хэрэглэх  

Оптик  

12.11. Геометр оптик  

12.11а. Харьцангуй хугарлын 

илтгэгчийг 
𝑛2

𝑛1
=

𝑣1

𝑣2
 гэж тодорхойлох 

12.11б. Гэрлийн ойлт, хугарлын 

хуулийг Фермагийн зарчимтай 

холбон тайлбарлах  

12.11в. Гэрлийн дотоод бүрэн ойлт 

явагдах нөхцөлийг илэрхийлэх, 



 

Сонгон судлах 

10.4. Электрон систем  

10.4з. Хувьсах гүйдлийн 

чиглэлээ өөрчилдөг 

шинжийн тухай илэрхийлэх  

10.4и. Конденсатораар 

хувьсах гүйдэл гүйх 

зарчмыг тайлбарлах  

10.4к. Релег хэлхээнд 

дүрслэх, түүний ажиллах 

зарчмыг тайлбарлах  

10.4л. Релег тогтмол ба 

хувьсах гүйдлийн хэлхээнд 

ашиглах онцлогуудыг 

ойлгосноо харуулах  

10.4м. Диодын ажиллагааг 

илэрхийлэх, түүнийг 

шулуутгагч болгон 

ашиглахыг ойлгосноо 

харуулах. Диодны ХГХ 

(хүчдэл гүйдлийн 

хамаарал)-ын графикаар 

дүрслэх  

10.4н. Транзисторын 

ажиллах зарчмыг 

тайлбарлах, транзисторын 

Бааз, Эммитер, Коллекторыг 

тодорхойлох, Ic=βIB 

томьёог санах, хэрэглэх  

10.4о. Гэрэл мэдрэгч 

түлхүүр бүхий хэлхээ ба 

температураар удирдагдах 

дохиоллыг (Реле эсвэл 

11.10б. x=x0sinωt тэгшитгэлийн параметрүүдийг 

ялгах, өгсөн параметрүүдээр тэгшитгэл зохиох, 

хэрэглэх  

11.10в. Гармоник хэлбэлзлийн шилжилт–

хугацаа, хурд– хугацааны графикийг ашиглах  

11.10г. Гармоник хэлбэлзлийн үед нийт механик 

энерги хадгалагдаж кинетик ба потенциал энерги 

харилцан хувирахыг харуулах  

11.11. Унтрах ба албадмал хэлбэлзэл  

11.11а. Дүүжингийн жишээгээр унтрах 

хэлбэлзлийн далайц буурах шалтгааныг 

тайлбарлах, машины хэлбэлзлийг унтраах 

системийн ач холбогдлыг харуулах  

11.11б. Албадмал хэлбэлзлийн далайц 

давтамжийн хамаарлыг графикаар илэрхийлэх, 

амьдрал ахуй дахь резонансын үзэгдлийн жишээ 

гаргах, ямар үед чухал, ямар үед ашиггүй гэдгийг 

ойлгосноо харуулах  

11.12. Механик долгион  

11.12а. Тууш долгионыг хөндлөн долгион болгон 

дүрслэх замаар нягтрал сийрэгжлийг харуулж 

чаддаг байх  

11.12б. Пульсийн жишээн дээр долгион нэмэгдэх 

үзэгдлийг тайлбарлах  

11.12в. Дуу тархах хурд дууны давтамжаас 

хамаардаггүй болохыг жишээгээр харуулах  

11.12г. Дууны интерференц, цохилго үүсэх 

нөхцлийг илэрхийлэх, цохилгыг зургаар дүрслэх, 

Доплерийн үзэгдлийг чанарын хувьд тайлбарлах  

11.12д. Чавхдас утасны хэлбэлзэл ба агаарын 

баганын хэлбэлзлээр үүссэн зогсонги долгионыг 

дүрслэх, багцрал зангилааг ялгах  

дотоод бүрэн ойлтын хэрэглээний 

жишээ гаргах  

12.11г. Хугалагч бөмбөлөг 

гадаргын томьёог хэрэглэж 

линзийн томьёог гаргах  

12.11д. Нимгэн линзийн системд 

дүрс байгуулах, параметрийн 

тооцоо хийх  

12.11е. Өсгөгч шилний 

өсгөлтийн   𝛾 =
250

𝑓
 томьёог 

үндэслэх  

12.11ж. Оптик телескоп, дуран, 

микроскопт дүрс үүсэх механизмыг 

тайлбарлах  

12.11з. Гэрлийн хурдыг хэмжсэн 

туршилтын арга зүйг тайлбарлах  

12.12. Долгион оптик  

12.12а. Гэрэл долгиолог шинжтэй 

болохыг харуулдаг үзэгдлүүдийг 

нэрлэх, илэрхийлэх  

12.12б. Хоёр цацрагийн 

интерференцийн максимум, 

минимум нөхцөлийг үндэслэх  

12.12в. Когерент долгион үүсгэх 

долгионы гадарга болон далайцыг 

хуваах аргуудыг үндэслэх  

12.12г. Олон цацрагийн 

интерференцийн онцлогийг 

тайлбарлах 

12.12д. Интерферометрийн 

хэрэглээний жишээ гаргах 

12.12е. Гэрлийн дифракцийн 



транзистор ашигласан) 

ойлгосноо харуулах  

10.4ө. Гэр ахуйн дохиоллын 

системийн ажиллах зарчмыг 

тайлбарлах  

10.5. Тоон электроник  

10.5а. Тоон болон аналоги 

дохиог хэрэглэх, зарчмын 

ялгааг тайлбарлах 

10.5б. Транзистор болон 

диод, резистор агуулсан 

хэлхээг логик элементэд 

хэрэглэх  

10.5в. Хэд хэдэн логик 

элементээс тогтох хялбар 

тоон хэлхээг ойлгох, 

тайлбарлах 

10.5г. Логик элементүүдийн 

тэмдэгтүүдийг хэрэглэх, 

логик илэрхийлэл зохиох, 

хялбарчлах  

Сонгон судлах 

Хэлбэлзэл, долгион  

11.9. Гармоник хэлбэлзэл  

11.9а. Тойргоор эргэх гармоник хэлбэлзлийн 

параметрүүдийг харгалзуулан хөдөлгөөний 

үндсэн параметрүүдийг адилтган илэрхийлэх  

11.9б. x=x0sin(ωt+φ0) тэгшитгэлийг хэрэглэдэг 

байх  

11.9в. Гармоник хэлбэлзэх хөдөлгөөнийг график 

болон томьёоны аргаар илэрхийлэх  

11.9г. Пүрш ба утсан дүүжингийн хэлбэлзэлд 

буцаагч хүчийг ялган таних, гармоник 

хэлбэлзлийн a=-ω2x тэгшитгэлийг гаргах, 

хэрэглэх  

11.9д.Т = 2𝜋√
𝑚

𝑘
, Т = 2𝜋√

𝑙

𝑔
 илэрхийллүүдийг 

санах, хэрэглэх 

11.9е. Шилжилт, хурд, хурдатгалын хугацаанаас 

хамаарах илэрхийллүүдийг вектор  

диаграмм ашиглан гаргаж хэрэглэх, фазын 

ялгаврыг тооцох, графикаар дүрслэх  

11.10. Унтрах ба албадмал хэлбэлзэл, резонанс  

11.10а. Унтрах хэлбэлзлийг математик 

тэгшитгэлээр дүрслэх, унтрах хэлбэлзлийн 

далайцад нөлөөлөх гол хүчин зүйлийг ялган 

таних  

11.10б. Авто ба албадмал хэлбэлзлийг хүч ба 

энергийн талаас нь чанарын хувьд илэрхийлэх  

11.10в. Тогтонги албадмал хэлбэлзлийг хүч, 

энергийн үүднээс үндэслэх  

үзэгдлийг хоёрдогч долгионыг 

ашиглан тайлбарлах  

12.12ж. Завсраас үүсэх 

дифракцалсан цацрагийн 

интерференцийн зургийг 

тайлбарлах  

12.12з. Дифракцийн торын 

dsinφ=mλ томьёог санах, хэрэглэх 

12.12к. Гэрэл хөндлөн долгион 

болохыг нотлох туршилтыг 

үндэслэх 

12.12л. Шугаман туйлширсан 

гэрлийг зургаар дүрслэх, илрүүлэх 

аргыг үндэслэх 

12.12м. Гэрэл ойх, хугарах үед 

туйлшралын зэрэг өөрчлөгддөг 

болохыг туршилтаар харуулах  

12.13. Цахилгаан соронзон долгион  

12.13а. Цахилгаан соронзон 

долгионыг давтамж ба долгионы 

уртаар ангилах, нэрлэх  

12.13б. Радиодолгионы хэрэглээний 

талаар илэрхийлэх 

12.13в. Хэт улаан туяаны ахуй 

амьдрал хэрэглээний талаарх 

жишээг таних 

12.13г. Үзэгдэх гэрлийн спектрийн 

өнгө ба долгионы уртын харгалзааг 

санах, хэрэглэх  

12.13д. Гэрлийг спектр болгон 

задлах аргуудыг санах, нэрлэх  

12.13е. Рентген ба гамма туяаны 

онцлогийг үзэгдэх гэрэлтэй 

долгион шинжээр нь харьцуулан 

илэрхийлэх  



11.10г. Резонансын үзэгдлийг энергийн үүднээс 

тайлбарлах, техник ба амьдралын жишээ гаргах  

11.11. Усны гадаргын долгион  

11.11а. Долгион тархах механизмыг холбоостой 

бөөмсийн хөдөлгөөнөөр загварчлан үзүүлэх  

11.11б. Хатуу,шингэн, хийн орчинд дуу тархах 

хурд орчны шинж чанараас хэрхэн хамаарахыг 

илэрхийлэх  

11.11в. v=fλ тэгшитгэлийг энгийн бодлого 

бодоход хэрэглэх 

11.11г. 𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛
2𝜋

𝑇
(𝑡 ±

𝑥

𝑣
) долгионы 

тэгшитгэлийг санах, долгионы параметрийг 

тооцоолоход хэрэглэх, графикаар дүрслэх  

11.11д. Тухайн t0 агшинд y(x, t0) долгионы 

тэгшитгэлийг тухайн x0 цэгт харгалзах y(x0,t) 

хэлбэлзлийн тэгшитгэлийг графикаар илэрхийлж 

утгачилах  

11.11е. Зөвхөн хөндлөн долгион туйлширдаг 

болохыг туршлагаар харуулж тайлбарлах  

11.11ж. Долгион нэмэгдэх, интерференцийн 

үзэгдлийг векторын арга ашиглан тайлбарлах  

11.11з. Нийлбэр долгионы эрчмийг нэмэгдэгч 

долгионуудын замын ялгавраас хамааруулан 

илэрхийлэх  

11.11и. Долгион ойх үед фазын үсрэх үзэгдлийг 

хугацаанаас хамруулан зурж, тайлбарлах  

11.11к. Хоёр когерент долгионы хооронд үүсэх 

зогсонги долгионыг дүрсэлж зангилаа, багцралыг 

харуулах  

11.11л. Бөмбөлөг ба хавтгай долгионы шинэ 

гадаргыг Гюйгенсийн зарчмаар байгуулах, ойлт 

12.13ж. Цахилгаан соронзон 

долгионы бүлгийн нийтлэг 

шинжийг ялган таних  

12.19. Атомын спектр  

12.19а. Атомын бүтцийн 

Резерфордын загварыг танилцуулах  

12.19б. Резерфордын туршилтыг 

чанарын хувьд тайлбарлах 

12.19в. Спектр судлалын аргын 

зарчмыг илэрхийлэх 

12.19г. Устөрөгчийн атомын 

спектрийн зүй тогтлыг танилцуулах  

12.19д. Спектрийн (шугаман, 

зурваслаг, нил) төрлүүдийг ялган 

таних  

12.19е. Атом бүр ялгаатай 

спектртэй болохыг үндэслэх  

12.19ж. Атом дискрет энергийн 

түвшинтэй болохыг үндэслэх  

12.20. Цөмийн физик  

12.20а. Цөмийн шинж чанар, бүтэц 

онцлогийг илэрхийлэх 

12.20б. Цөмийн тэмдэглэгээг таних, 

изотоп, изотон цөмийн жишээ 

гаргах 

12.20в. Цөмийн хүчний шинж 

чанарын талаар илэрхийлэх 

12.20г. Цөмийн холбоосын 

энергийн томьёог хэрэглэх 

12.20д. Дефект массыг тайлбарлан 

холбоос энерги, хувийн холбоос 

энергийг тооцоолох  

12.20е. Цацраг идэвхт задралын 

үзэгдлийн хуулийг томьёолох 



хугарлын үзэгдлийг Гюйгенсийн зарчмаар 

батлан үзүүлэх  

11.11м. Долгионы дифракцыг Гюйгенсийн 

зарчмаар тайлбарлах  

11.12. Дууны долгион  

11.12а. Агаарт дууны тархах хурд температураас 

хамаарахыг ойлгон хэрэглэх  

11.12б. Янз бүрийн орчинд дуу тархах хурд 

юунаас хамаарахыг илэрхийлэх  

11.12в. Дууны интерференц, дифракцын жишээг 

хэлж тайлбарладаг байх  

11.12г. Чавхдас утсанд үүсэх зогсонги долгионы 

гармоникуудыг дүрслэн үзүүлж, долгионы урт, 

давтамжийг тооцоолж чаддаг байх  

11.12д. Хөгжмийн зэмсэгт үүсэх зогсонги 

долгионыг тайлбарлах 

11.12е. Резонансын үндсэн дээр дуу чангарахыг 

тайлбарлаж туршилтаар үзүүлж чаддаг байх  

11.12ж. Дууны цохилгыг графикаар дүрсэлж 

илэрхийлэх 

11.12з. Дууны долгионд үүсэх Доплерийн 

үзэгдлийг илэрхийлэх, хэрэглэх  

12.20ж. Цацраг идэвхт задралын 

тооцоо хийх 

12.20з. Цөмийн хуваагдах болон 

нэгдэх урвал байдаг болохыг 

чанарын хувьд тайлбарлах  

12.20и. Цөмийн цацрагийн онцлог 

шинжийг тайлбарлах 

12.20к. Цацрагийн аюулгүй 

ажиллагааны талаар үндэслэх  

Анхаарах зүйл 

- Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална.  

- Сурах бичгийн тухайн агуулгатай тохирох хэсгийг ашиглана.  

- Самбарыг бичиглэл дэлгэцээр бүтэн харагдахад анхаарна.  

- Сорил туршилт, хүүхэд бие даан хийх үйл ажиллагааг тусгана. 

 

 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Биологи 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх 

цаг 

ЗС 66, СС 33 ЗС 66, СС 66 132 

Агуулгын 

алдагдал (цаг) 
ЗС 6, СС 3 ЗС 6, СС 6 12 

Агуулгын 

алдагдлыг нөхөх 

теле хичээл, мин 
ЗС –3 хичээл тус бүр 20 мин 

СС- 3 хичээл  тус бүр 20 мин 

ЗС –3 хичээл тус бүр 20 мин 

СС- 3 хичээл  тус бүр 20 мин 

CC- 7  хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээлийн 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

Заавал судлах 

10.11а. Бактерийн онцлог шинжид 

тулгуурлан биотехнологи, генийн 

инженерчлэлийн салбар үүссэн 

болохыг бүдүүвчээр тайлбарлах  

10.11б. Биотехнологийн хэрэглээг 

жишээгээр тайлбарлах  

10.11в. Генийн инженерчлэлийн 

үндсийг жишээгээр тодруулан 

тайлбарлах  

Сонгон судлах 

 

10.11г*. Антибиотик үйлдвэрлэл 

нь биотехнологийн жишээ 

болохыг тайлбарлах  

 

10.11д*. Генетик инженерчлэлийн 

үе шатуудыг хялбар түвшинд 

загварчлан тодорхойлох  

 

10.12б*. Байгаль дахь азотын 

эргэлтийг загварчлан 

Заавал судлах 

11.11а. Дархлааны хариу үйлдлийг 

өөрийн ба харийн эсрэгтөрөгч гэсэн 

ухагдахуунд үндэслэн бүдүүвчээр 

илэрхийлэх  

11.11б. Фагоцит эсүүд өвчин үүсгэгчийг 

эндоцитозын замаар залгиж устгадгийг 

тодорхойлох  

11.11в. Идэвхтэй ба идэвхгүй дархлааны 

тухай ойлголтдоо тулгуурлан 

вакцинжуулалтын тусламжтайгаар 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн ач 

холбогдлыг үнэлэх  

Сонгон судлах 

11.10в*. Халдварт бус өвчинг хадуур 

эсийн цус багадах өвчин болон уушгины 

хавдраар төлөөлүүлэн тайлбарлах  

11.10г*. Халуун хумхаа, сүрьеэ, ДОХ 

өвчний тархалтад нөлөөлөх хүчин 

зүйлүүд, тэдгээрийн дэлхий нийтэд 

үзүүлж байгаа хор нөлөөллийг шүүн 

хэлэлцэх  

12.5а. Мейоз хуваагдлын үе шатууд дахь 

бөөмийн бүрхүүл, центриолын өөрчлөлт, 

хромосомын онцлогийг бүдүүвч зургаар 

дүрслэх  

 

12.5б. Мейоз хуваагдлын үед явагдах 

кроссинговер болон гомолог хромосомын 

санамсаргүй бүрдэл, үр тогтолтын үеийн 

гаметуудын санамсаргүй хослол зэрэг нь 

генетик хувьсалд хэрхэн нөлөөлдөгийг 

тайлбарлах  

 

12.5в. Цэцэгт ургамлын тоос ба хөврөлийн 

уут үүсэх болон хүний бэлгийн эс 

боловсроход мейозын үүргийг тоймлон 

тодорхойлох 

 

12.5г. Моногибрид, дигибрид эвцэлдүүлгийн 

генетик бичиглэлийг ашиглан биеийн болон 

бэлгийн хромосом дээр удамших, олон 

аллельт ген, генүүдийн харилцан үйлчлэлийг 

илэрхийлэх бодлого бодох  

 

12.5д. Ажиглагдсан болон хүлээгдэж байсан 

үр дүнгийн хоорондын ялгаа, ач холбогдлыг 

шалгахын тулд хи-квадрат тестийг ашиглах  

 

12.5е. Генийн мутацийн үед ДНХ-ийн 

нуклеотидын дараалалд гарах өөрчлөлт нь 



тайлбарлаж, ач холбогдлыг 

хэлэлцэх 11.10д*. Пенициллинийг задалдаг 

энзимийг зарим бичил биетнүүд 

нийлэгжүүлэх чадвартай болсныг 

жишээгээр  тайлбарлах 

уургийн амин хүчлийн дараалал болон 

фенотипд хэрхэн илрэхийг тайлбарлах  

 

12.5ж. Мутант аллелиудын фенотипэд 

илрэх нөлөөллийг альбинизм, хадуур хэлбэрт 

эсийн цус багадалт, гемофиль, Хантингтоны 

өвчин зэрэг удамшлын өвчнүүдийн 

жишээгээр тайлбарлах 

Анхаарах зүйл -          - Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

-          - Сурах бичгийн тухайн агуулгатай тохирох хэсгийг ашиглана. 

-          - Самбарыг бичиглэл дэлгэцээр бүтэн харагдахад анхаарна. 

 - Сорил туршилт, хүүхэд бие даан хийх үйл ажиллагааг тусгана 

 

Хичээлийн нэр: Хими 

Анги 
X анги, заавал XI анги, заавал 

X анги, сонгон XI анги, 

сонгон 
XII анги, сонгон 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

66 66 

 

66 66 132 

Агуулгын 

алдагдал, цаг 
6 3 6 6 12 

Агуулгын 

алдагдлыг 

нөхөх теле 

хичээл, мин 

4 хичээл тус бүр 20 

мин.  
4 хичээл тус бүр 20 мин.  

4 хичээл тус 

бүр 20 мин. 

4 хичээл тус бүр 

20 мин. 
6 хичээл тус бүр 20 мин   

Теле хичээл 

явуулах 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

10.13.2а. Этаны 

хүчлийн усан 

уусмалын физикийн 

шинж чанар болон сул 

хүчиллэг чанарыг 

тодорхойлох 

10.13.2б. Хүчил ба 

спиртийн харилцан 

үйлчлэлээр нийлмэл 

эфир үүсэх урвалыг 

11.15а. Хүчиллэгжүүлсэн 

калийн дихроматын 

оролцоотой анхдагч, 

хоёрдогч спиртийн 

исэлдэлтээр альдегид, 

кетон үүсэхийг 

тодорхойлох 

11.15б. Дараах урвалаар 

альдегид, кетоны химийн 

шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 

10.13.2в* 

10.14.2в*,  

10.14.2г*, 

10.14.2д*,  

10.14.2е*, 

11.12.2б*,  

11.12.2в*,  

11.12.2г* 

11.12.1* 

11.12.3а 

11.13.1a*. 

12.12а. Масс спектрийг молекулын 

фрагментаар нь задлан шинжлэх (масс 

спектрометрийн ажиллах зарчмыг 

оруулахгүй). 

12.12б. Масс спектроскоп концепцийг 

учирлан тайлбарлах, M+1 пикийг ашиглан 

нэгдэл дэх нүүрстөрөгчийн атомын тоог 

тогтоох, M+2 пикийг ашиглан бром, 

хлорын атомын оролцоог тогтоох, өгсөн 



тодорхойлох, эфирийн 

хэрэглээг нэрлэх 

10.14.1a. Өөр өөр 

макромолекулууд 

ялгаатай мономер, 

химийн холбоотой 

болохыг тодорхойлох 

10.14.1б. Өгсөн 

алкенаас үүсэх 

полимерийн, 

полимероос анхны 

алкений бүтцийг тус 

тус тогтоох 

10.14.1в. 

Поликонденсацын 

урвалаар найлон, 

териленийг гарган 

авдаг болохыг 

тодорхойлох 

 

- NaBH4, LiAlH4-ээр 

ангижрах 

- Чанарын урвалаар үл 

мэдэгдэх карбонильт 

нэгдэл (альдегид, кетон)-

ийг таних 

11.16а. Спирт, 

альдегидаас карбон 

хүчил гарган авах аргыг 

тодорхойлох 

11.16б. Карбон хүчлээс 

идэвхтэй металл, шүлт, 

карбонат ашиглан давс 

гарган авах, эфир үүсэх 

урвалыг тодорхойлох 

11.16д. Эфирийн үндсэн 

хэрэглээ (уусгагч, 

үнэртэн, амтлагч зэрэг)-г 

дурдах 

 11.13.1б*. 

11.13.1в*. 

1.13.1г*. 

11.13.1д*. 

 

масс спектрээс боломжит молекулыг санал 

болгох 

12.12в. Түгэлтийн коэффициентыг 

томьёолох, ууссан бодис нь хоёр 

уусгагчтайгаа адил төлөвт буй гомоген 

системийн түгэлтийн коэффициентыг 

тооцоолох 

12.12г. Цаасан, өндөр гүйцэтгэлийн шингэн, 

нимгэн үеийн болон хий/шингэний 

хроматографыг адсорбц ба түгэлтээр нь 

чанарын хувьд ойлгох, эдгээр багаж 

төхөөрөмжөөс гарах өгөгдлийг хөрвүүлэн 

тайлбарлах 

12.12е. Эм зохион бүтээх арга замыг шүүн 

хэлэлцэх ба тулгардаг асуудлыг шийдэхийн 

тулд эмийн молекулыг хэрхэн хөгжүүлж, 

таньж тогтоодог талаар энгийн үг хэллэгээр 

учирлан тайлбарлах 

12.12ж. Хүний эд эсэд эм тариаг хүргэх арга 

замыг хэлэлцэх ба тулгардаг асуудлыг 

шийдэхийн тулд эм тариаг хэрхэн 

хөгжүүлдэг талаар энгийн үг хэллэгээр 

учирлан тайлбарлах 

Анхаарах 

зүйл 

Заавал судлах ба сонгон судлах хөтөлбөрийн агуулгыг хамт оруулсан байгаа. Аль ч хичээлд даалгаварт суурилсан арга зүйг 

хэрэглэхийн тулд эхлүүлэх дасгал ашиглах нь чухал.  Мөн 2016 оны сургалтын модуль I, БДБ-ын багшийн номыг хэрэглээрэй. 

- Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална.  

- Сурах бичгийн тухайн агуулгатай тохирох хэсгийг ашиглана.  

- Самбарыг бичиглэл дэлгэцээр бүтэн харагдахад анхаарна.  

- Сорил туршилт, хүүхэд бие даан хийх үйл ажиллагааг тусгана. 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Газарзүй 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын төлөвлөгөөн 

дэх цаг 

66 66 СС 132 

Агуулгын алдагдал (цаг) ЗС 6 цаг, СС 3 цаг ЗС 6 цаг, СС 6 цаг СС 12 цаг 

Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 

         ЗС 3 хичээл тус бүр 20 минут 

СС 1 хичээл 20 минут 

   ЗС 3 хичээл  тус бүр 20 минут 

СС 1 хичээл 20 минут 

СС 4 хичээл тус бүр 20 минут 

Агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 

Заавал судлах  

10.2а Байгаль нийгмийн юмс үзэгдэл 

өөрчлөлтийг судлахдаа газарзүйн 

мэдээллийн систем (ГМС) хэрэглэх, 

жишээ гарган тайлбарлах 

10.2б Google map, Google earth ашиглан 

сонгосон газар орныг судлах 

тодорхойлох 

Сонгон судлах 

10.7а. Аялал жуулчлалын салбарын 

эдийн засаг болон байгальд үзүүлэх 

нөлөөг жишээгээр тайлбарлах 

Заавал судлах.  

11.3а Улс орнуудын хөгжлийн ялгааг 

эдийн засаг, нийгэм, хүн ам,  

ардчиллын хөгжлийн шалгуур 

үзүүлэлтээр харьцуулах 

11.3б Хөгжилд нөлөөлөх байгаль 

нийгмийн хүчин зүйлийг сонгон авсан 

газар нутгийн жишээн дээр 

тодорхойлох 

Сонгон судлах 

11.24а. Баримтад тулгуурлан геологийн 

гаралтай байгалийн гамшгийн тархалт, 

үүсэх шалтгааныг тайлбарлах 

12.3а Хотын газар ашиглалтыг том 

масштабын газарзүйн зурагт 

тайлбарлах 

12.16е Австрали ба далайн 

орнуудын бүс нутгийн газарзүйн 

байрлал, нөхцөл нөөц, онцлогийг 

тодорхойлох 

Анхаарах зүйл Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Нийгэм судлал 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын төлөвлөгөөн 

дэх цаг 
ЗС 66, СС 33  ЗС 66, СС 66 

СС 132 

Агуулгын алдагдал (цаг) ЗС 6, СС 3 ЗС 6, СС 6 12 

Агуулгын алдагдлыг нөхөх 

теле хичээл, мин 

ЗС 3 хичээл тус бүр 20 минут 

СС 1 хичээл 20 минут 

ЗС 3 хичээл тус бүр 20 минут 

СС 1 хичээл 20 минут 

  

СС 6 хичээл тус бүр 20 минут 

Теле хичээлийн агуулга 

(Бүлэг, суралцахуйн 

зорилт) 

Заавал судлах: 

10.14. Монгол улс ОУХ-ны оролцогч 

10.15. Монгол улсын олон улсын 

хамтын нийгэмлэг дэх оролцоо 

10.16. Монгол улсын улс төр, эдийн 

засгийн гадаад харилцааны хэлбэр 

Сонгон судлах: 

10.7. Улсуудын орлогын ялгаатай 

байдал 

Заавал судлах: 

11.14. Монгол улс ба ОУХ-ны улс бус 

оролцогч 

11.15. Монгол улсын олон улсын 

хамтын нийгэмлэг дэх оролцоо 

11.16.  Монгол улсын гадаад 

харилцааны “зөөлөн хүч”-ний бодлого 

Сонгон судлах: 

11.12. Хөрш улсууд болон гуравдагч 

хөрштэй харилцах тулгамдсан 

асуудлыг шийдвэрлэх зарчим, арга зам 

юу вэ? 

12.5.4. Улс төрийн субьект 

12.5.5. Улс төрийн үйл явц, оролцоо 

12.5.6. Улс төрийн соёл, үзэл суртал 

12.5.7. Улс төрийн үйл явц хэвлэл 

мэдээлэл 

12.5.8. Төрийн гадаад бодлого ба 

олон улсын харилцаа 

12.6.1. ОУХ хэмээх салбар 

шинжлэх ухааны үндсэн асуудал 
 

Анхаарах зүйл - Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийг баримтална. 

- Хичээлийн агуулга, арга зүйг оновчтой, сонирхолтой байдлаар сонгон хэрэгжүүлнэ. 

- Үгийн алдаа хянаж, үсгийн фонт ижил байхад анхаарна. 

 

 



Хичээлийн нэр: Түүх  

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын төлөвлөгөөн 

дэх цаг 
ЗС 33 ЗС 33, СС 66 

СС 132 

Агуулгын алдагдал (цаг) ЗС 3 ЗС 3, СС 6 12 

Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 

ЗС 3 хичээл тус бүр 20 минут 

 

ЗС 1 хичээл тус бүр 20 минут 

СС 3 хичээл тус бүр 20 минут 

 СС 6 хичээл тус бүр 20 минут 

Теле хичээлийн агуулга 

(Бүлэг, суралцахуйн 

зорилт) 

Заавал судлах: 

10.10а. Улс төрийн хямралын 

шалтгааныг дотоод, гадаад хүчин 

зүйлтэй холбон тодорхойлох, үйл 

явц, үр дагавар, сургамжийг 

тайлбарлах, дүгнэх 

 

10.10б. Төрийн нэгдлийг сэргээх 

оролдлогуудын талаар мэдээлэл 

цуглуулах, боловсруулах, 

танилцуулах  

10.11а. Бурхны шашин дэлгэрэх 

болсон шалтгаан, нөхцөлийг 

тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл 

байдалтай холбон тайлбарлах, үр 

дагаврыг тодорхойлох 

10.11б. Бурхны шашин 

монголчуудын оюун санааны 

болсныг баримт, үнэлэлтээр 

нотлох 
 

Заавал судлах: 

11.6б. Ардчилсан хувьсгал ялснаар 

монгол улсын улс төр, нийгэм, эдийн 

засаг, оюун санааны амьдралд гарсан 

өөрчлөлтийг тодорхойлох, өмнөх үетэй 

харьцуулах, дүгнэх  

Сонгон судлах: 

11.14а. Грекийн хот улсууд, Грекийн 

колоничлол, Грек-Персийн дайн, 

Пелопоннессийн дайн, Александрын 

эзэнт гүрний явуулсан бодлогыг 

тодорхойлох  

11.14в. Ромын бүгд найрамдах улсын 

үүсэл, Пунийн дайн, Ромын өргөжин 

тэлэлт, Спартакийн бослого, Ромын 

эзэнт гүрний өргөжилт, эзэнт гүрний 

задрал, Баруун Ромын мөхлийн талаарх 

эх сурвалжуудыг баримт нотолгоонд 

үндэслэн тайлбарлах, үнэлэх  

11.15а. Дорно, Өрнийг холбосон 

торгоны замын үүсэл, эдийн засаг, олон 

12.39а. Ази, Африк дахь үндэсний эрх 

чөлөөний хөдөлгөөний өрнөлт, 

колонийн тогтолцооны төгсгөлийн 

талаар мэдэх, “Гуравдагч ертөнц”-ийн 

орнууд гэсэн ойлголтыг тайлбарлах, 

газарзүйн зурагт тэмдэглэх  

12.39б. БНХАУ, Энэтхэг улс 

байгуулагдсан түүхэн нөхцөл байдлыг 

тодорхойлж, эдгээр улсын улс төр, 

нийгэм, эдийн засгийн салбарт 

өрнөсөн гол түүхэн үйл явдлуудыг 

тодорхойлох  

12.39в. Дэлхийн II дайны дараах Ойрхи 

Дорнодын асуудлыг баримт эх, 

сурвалжаас мэдэх 

12.40а. Японы эдийн засгийн үсрэнгүй 

хөгжил ба шинээр аж үйлдвэржсэн 

Азийн орнууд (Өмнөд Солонгос, 

Тайвань, Сингапур, Хонконг)-ын 

хөгжлийн онцлогийг газарзүй, соёл, 



улсын харилцаан дахь ач холбогдол, 

нөлөөг нь эх сурвалжаар нотлох, 

хэлэлцэх 

11.15б. Торгоны замын соёлын ач 

холбогдлыг тус зам дагуух соёлын 

солилцоо болон будда, хиндү, христ 

шашны тархалтад үндэслэн тайлбарлах 

хүн ам, дэлхийн улс төр, эдийн засгийн 

байдалтай холбон тайлбарлах 

12.41а. Европын социалист орнууд 

дахь хувьсгал ба ЗХУ-ын задрал, 

тэдгээрт нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг 

тодорхойлох  

12.41б. 1990-ээд онд хуучин социалист 

орнуудын (тэдгээрийн дотор Монголд) 

явуулсан нийгэм, эдийн засгийн 

шинэчлэл ба үүний үр нөлөөг 

хэлэлцэх, үнэлэх  

Анхаарах зүйл - Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийг баримтална. 

- Хичээлийн агуулга, арга зүйг оновчтой, сонирхолтой байдлаар сонгон хэрэгжүүлнэ. 

- Үгийн алдаа хянаж, үсгийн фонт ижил байхад анхаарна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Дизайн зураг зүй, технологи  

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 

66 66 66 

Агуулгын алдагдал 

(цаг) 

6 6 6 

Агуулгын 

алдагдлыг нөхөх 

теле хичээл, мин 

3 хичээл тус бүр 20 мин  3 хичээл тус бүр 20 мин 3 хичээл тус бүр 20 мин 

Теле хичээлийн 

агуулга 

(Суралцахуйн 

зорилт) 

10.1.   ХУВЦАСНЫ ТЕХНОЛОГИ                         

Хичээл 1.  

Хөнгөн хувцас зохион бүтээлт 

(СЗ:10.1а.10.1б. 10.1в.)  

Хичээл 2. 

 Хөнгөн хувцасны эсгүүр, загварчилгаа 

(СЗ:10.1г.10.1д. 10.1е.)  

Хичээл 3.  

Хөнгөн хувцас оёх технологи 

(СЗ:10.1ж.10.1з.)  

 

 

 

11.4. ХУВЦАСНЫ ТЕХНОЛОГИ  

Хичээл 1.  

Үндэсний загвартай хувцас зохион 

бүтээлт (СЗ:11.1а.11.1б. 11.1в.)  

Хичээл 2.  

Үндэсний загвартай хувцасны эсгүүр,  

загварчилгаа (СЗ:11.1г.11.1д.)  

Хичээл 3. 

Үндэсний загвартай хувцас оёх технологи 

(СЗ:11.1е.11.1ж.)  

12.1.      ХУВЦАСНЫ 

ТЕХНОЛОГИ 

Хичээл 1.  

Гоёлын хувцас зохион бүтээлт 

(СЗ:12.1а.12.1б. 12.1в.) 

Хичээл 2.  

Гоёлын хувцасны эсгүүр, 

загварчилгаа (СЗ:12.г.12.д.) 

Хичээл 3.  

Гоёлын хувцас оёх технологи 

(СЗ:12.1е. 12.1ж.)  

 

Анхаарах зүйл Бүрэн дунд боловсролын “Дизайн зураг зүй, технологи”-ийн сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгийн 

тухайн агуулгад холбогдох хэсгийг ашиглах 

 

 

 

 

 



Хичээлийн нэр: Биеийн тамир  

Анги X анги XI анги XII анги 

сургалтын төлөвлөгөөн дэх цаг 66 66 66 

Агуулгын алдагдал (цаг) 6 цаг 6 цаг 6 цаг 

Агуулгын алдагдлыг нөхөх теле 

хичээл, мин 
Анги тус бүрт тохирсон агуулгаар 2 хичээлийг 5 минут 

агуулга (Суралцахуйн зорилт) 10.7а.Эрүүлжүүлэх аэробикийн ач 

холбогдлыг тайлбарлах, үндсэн 

болон туслах алхалтын ялгааг 

таньж, эдгээр алхалтыг гүйцэтгэх 

10.7б.Эрүүлжүүлэх аэробикийн I, II 

цогц дасгалыг бие даан гүйцэтгэх. 

10.7в.Эрүүлжүүлэх аэробикийн 

дасгалыг баяжуулан гүйцэтгэхдээ 

амьсгал, зүрх судасны тогтолцооны 

үйл ажиллагаандаа хяналт тавьж, 

тайлбарлах 

11.7.а.Зумба ба эрүүлжүүлэх 

аэробикийн хөдөлгөөн, хөгжмийн 

ритм, ялгааг таньж, сальса, мамбо, 

хип, хоп бүжгийн хөдөлгөөн 

гүйцэтгэх 

11.7б.Зумба аэробикийн I, II цогц 

дасгалыг биеэ даан тогтмол 

гүйцэтгэх 

11.7в Зумба аэробикийн дасгалыг 

баяжуулан гүйцэтгэх, бие бялдрын 

ачааллаа хянах, тохируулах 

12.7а.Кикбокс аэробикийн 

онцлогийг тайлбарлах, гарын 

болон хөлийн үндсэн 

хөдөлгөөний техникийг 

гүйцэтгэх 

12.7б. Кикбокс аэробикийн 

цогц дасгалыг сурч, өөрийн 

бие бялдрын түвшинд 

тохируулан зохиомжлон 

гүйцэтгэх (2цаг) 

 

Анхаарах зүйл ТV хичээлийн дундуур анги тус бүрийн агуулгад нийцсэн хөдөлгөөнт дасгал бүхий контентуудыг бэлтгэнэ. 

10-р анги:  Эрүүлжүүлэх аэробикийн хичээлийг мэргэжлийн багшаар техник, тактикийг зөв эзэмшүүлэхэд 

багш анхаарах  

11-р анги: Зумба ба эрүүлжүүлэх аэробикийн хөдөлгөөнийг мэргэжлийн багшаар техник, тактикийг зөв 

эзэмшүүлэхэд багш анхаарах. 

12-р анги: Кикбокс аэробикийн онцлогийг мэргэжлийн багшаар техник, тактикийг зөв эзэмшүүлэхэд багш 

анхаарах. Өмнөх хичээлд үзсэн хөдөлгөөнийг эргэн сануулах.  

Дээрх хичээлийн агуулгад тохирсон техникийн талыг харуулсан видео хичээлийг 

https://www.youtube.com/  харж санаа авч болно. 

Багшийн анхаарах зүйлс:Сурагч өмнө нь эзэмшсэн дасгалын техникийг хөнгөвчилсөн нөхцөлд давтаж, 

хөдөлгөөний үйлдэл бүрийг оновчтой гүйцэтгэн дасгалын техник эзэмшилтэд анхаарах. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/


Хичээлийн нэр: Эрүүл мэнд 

Анги 

 
X анги XI анги XII анги 

Сургалтын төлөвлөгөөн дэх цаг 33 33 33 

Агуулгын алдагдал (цаг) 3 цаг 3 цаг 3  цаг 

Агуулгын алдагдлыг нөхөх 

теле хичээл, мин 
Анги тус бүрт тохирсон агуулгаар 2 хичээл 5 минут 

Агуулга (Суралцахуйн зорилт) 

10,02.а. Ажил хөдөлмөр, дасгал, 

хөдөлгөөний онцлогт тохируулан 

бичил тэжээлийн дутлаас сэргийлж, 

баталгаатай хоол хүнсийг сонгож 

хэрэглэх 

10,02.б. Хоолны дэглэм, дасгал 

хөдөлгөөний талаарх мэдээлэл, 

сурталчилгаанд шүүмжлэлтэй 

хандаж, бусдад эергээр нөлөөлөх 

11,01.б.  Нийгмийн  халдварт  өвчин  

болох  сүрьеэ,  хамуу  өвчний  сөрөг  

нөлөөлөл  болон  үнэн  зөв мэдээллийг 

бусдад таниулах 

1,02.б. Дасгал, хөдөлгөөний үе дэх илч 

зарцуулалт ба хоолны илчлэгийг 

харьцуулан, биеийн галбираа үнэлж, 

засах 

11,03.а.  Сэтгэл  түгшилт  үүсгэдэг  

эрсдэлт  хүчин  зүйлсийг  тодорхойлж,  

түүнээс    урьдчилан  сэргийлэх 

2,02.а.   Зохицуулах   

үйлчилгээтэй   болон   

баяжуулсан   хүнсийг   орон   

нутгийн   онцлогийг   харгалзан 

хэрэглэх 

12,02.б.  Хүнсний  нэмэлт  болон  

генийн  өөрчлөлттэй  

бүтээгдэхүүний  давуу,  сул  

талыг  ялган  тодорхойлох 

 

Анхаарах зүйл 

-Өөрийгөө зөв удирдан чиглүүлэх, аливаа болзошгүй бэртэл гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх чадвар эзэмшихэд 

чиглүүлнэ. 

-Тохиромжтой сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сургалтад ашиглахад анхаарна.  

- Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжны багшийн анхаарах зүйлсийг эргэн харах. 

- Ажил хөдөлмөр, дасгал, хөдөлгөөнийг онцлогт тохирсон хоол хүнсийг зөв зохистой хэрэглэх, хоолны 

дэглэм, дасгал хөдөлгөөний ач холбогдолын талаар сурагчдын насны онцлогт тохирсон агуулгыг 

сонгоход анхаарах. 

- Дасгал хөдөлгөөний үе дэх илч зарцуулалт  ба хоолны илчлэгийг зөв тохируулан хэрэглэх нь хүний бие 

махбодод сайн нөлөө үзүүлдэг болохыг дасгал даалгавраар таниулах 

- Сэтгэл түгшилт үүсгэдэг эрсдэлт хүчин зүйлсээр урьдчилан сэргийлэх  аргыг таниулах 

- Нийгмийн халдварт өвчний талаар сурагчдын насны онлогт тохирсон агуулгыг сонгох. 

- Хүнсний  нэмэлт болон генийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүнийг ялган таних, эрүүл мэндэд үзүүлэх 

нөлөөллийг судлах арга зүйн сонголт хийхэд анхаарах хэрэгтэй. 

 



 Хичээлийн нэр: Иргэний ёс зүйн боловсрол 

Анги X анги XI анги XII анги 

Сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх цаг 

66 66 66 

Агуулгын алдагдал 

(цаг) 

6 цаг 6 цаг 6 цаг 

Агуулгын алдагдлыг 

нөхөх теле хичээл, мин 

2 хичээл тус бүр5 мин 2 хичээл тус бүр 5 мин 2 хичээл тус бүр 5 мин 

Агуулга (Суралцахуйн 

зорилт) 
• Хариуцлагатай байснаар 

эрдэм ном сурах, ажил 

хөдөлмөр хийхэд хялбар 

хөнгөн болохыг ухаарах  

• Хариуцлагатай байснаар 

бусад хүмүүс өөрт 

хүндэтгэлтэй ханддагийг 

ухаарах  

• Эцэг эх, багшийн сургаалыг 

хүндэтгэн биелүүлэх  

• Хариуцсан ажил үүргээ цаг 

тухайд нь чин сэтгэлээсээ 

гүйцэтгэх 

• Гаргасан шийдвэрийнхээ 

хариуцлагыг хүлээх  

• Бие биеэ харилцан хүндэтгэх нь 

гэр бүлийн аз жаргал болохыг 

ухаарах 

• Гэр бүлдээ сэтгэлийн амар 

амгалантай амьдрах нь гэр 

бүлийн аз жаргал болохыг таньж 

мэдэх 

• Монгол хүн бүр нийгэмд, хойч 

үедээ тустай үйлс бүтээх 

үүрэгтэй ухаарах 

• Монгол хүн амьдралынхаа 

зорилгод хүрэх хүсэл 

тэмүүлэлтэй, чин эрмэлзлэлтэй, 

төгс итгэлтэй байдгийг ойлгож 

ухаарах 

  

• Зовлон үнэнийг танин мэдэх 

• Зовлонгийн шалтгааны 

үнэнийг танин мэдэх 

• Зовлонгийн шалтгааны 

үнэнийг ухаарч, хорих 

• Хорихуйн үнэнийг танин 

мэдэх 

• Мөрийн үнэнийг танин мэдэх 

• Хорихуйн үнэн, мөрийн 

үнэнийг өдөр тутамд 

дадуулах 

Анхаарах зүйл Сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг баримтална. 

 

 



2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-ӨӨС 05 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ХУГАЦААНД ЯВАГДАХ 

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ 

 

Х анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Монгол хэл Физик з/с Математик Үндэсний бичиг Хими з/с 

10.20-10.40 Биологи  з/с Уран зохиол Түүх Англи хэл  Газар зүй з/с 

Завсарлага   Эрүүл мэнд    Биеийн тамир  

10.40-11.00 
Мэдээллийн 

технологи 
Биологи  с/с Хими с/с   

Нийт цаг 60 мин 65 мин 60 мин 45 мин 40 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Үндэсний бичиг  Монгол хэл  Хими з/с Уран зохиол Үндэсний бичиг 

10.20-10.40 Хими с/с Биологи  з/с Англи хэл Физик з/с Математик  

Завсарлага Эрүүл мэнд  
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
  

10.40-11.00 
Дизайн зураг зүй, 

технологи 

Мэдээллийн 

технологи 
Физик с/с  

 

Нийт цаг 65 мин 60 мин 65 мин 40 мин 40 мин 

       

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Үндэсний бичиг Математик Хими з/с Монгол хэл Биологи  з/с  

10.20-10.40 Физик с/с Уран зохиол 
Дизайн , зураг 

зүй, технологи 

Мэдээлэл 

технологи 
Үндэсний бичиг 

Завсарлага 
Эрүүл мэнд 

 
 

Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
  

10.40-11.00 Түүх Газар зүй з/с 
Нийгэм судлал 

з/с  
Математик с/с 

Хими с/с 

Нийт цаг 65 мин 60 мин 65 мин 60 мин 60 мин 

 

 

 

 



2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 
Нийгэм судлал 

з/с 
Үндэсний бичиг 

Дизайн зураг зүй, 

технологи 
Физик с/с 

 

Нийгэм судлал 

с/с 

10.20-10.40 
Газар зүй з/с  

Нийгэм  судлал 

з/с 
Түүх Хими з/с 

Биологи с/с 

Завсарлага  Биеийн тамир Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

  

10.40-11.00 Биологи с/с Физик с/с  Англи хэл Газар зүй с/с  Хими с/с 

Нийт цаг 60 мин 65 мин 65 мин 60 мин 60 мин 

 

ХI анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар  Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Монгол хэл Үндэсний бичиг Түүх з/с Үндэсний бичиг Уран зохиол 

10.20-10.40 Хими з/с Биологи з/с  Математик  Биологи с/с Хими з/с 

Завсарлага   Эрүүл мэнд    Биеийн тамир  

10.40-11.00 Математик       Физик з/с 
Мэдээллийн 

технологи 
Физик с/с Газар зүй с/с 

Нийт цаг 60 мин 65 мин 60 мин 65 мин 60 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Үндэсний бичиг  Монгол хэл  Уран зохиол  
Мэдээллийн 

технологи 
Үндэсний бичиг 

10.20-10.40 Математик Биологи  з/с Хими с/с Физик з/с Математик  

Завсарлага  Биеийн тамир  
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
 

10.40-11.00 Түүх с/с Газар зүй з/с Физик з/с Англи хэл  Биологи с/с 

Нийт цаг 60 мин 65 мин 60 мин 65 мин 60 мин 

 

2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Үндэсний бичиг Монгол хэл  Уран зохиол 
Нийгэм судлал 

з/с 
Үндэсний бичиг 

10.20-10.40 Хими з/с Математик Математик  
Мэдээллийн 

технологи  
Биологи  с/с 

Завсарлага 
Эрүүл мэнд 

 
 

Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
  

10.40-11.00 Түүх с/с Физик з/с Англи хэл Хими с/с Газар зүй з/с 

Нийт цаг 65 мин 60 мин 65 мин 60 мин 60 мин 



2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Газар зүй з/с 
Нийгэм судлал  

з/с 

Дизайн зураг зүй, 

технологи 

Нийгэм  судлал 

с/с 

Түүх с/с 

10.20-10.40 Хими з/с 
Дизайн зураг зүй, 

технологи 

Нийгэм судлал 

з/с 
Хими с/с 

Англи хэл 

Завсарлага  
Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 
 Эрүүл мэнд  

10.40-11.00 
Дизайн зураг зүй, 

технологи 
Биологи з/с  Хими с/с Физик с/с 

 

Нийт цаг 60 мин 65 мин 60 мин 65 мин 40 мин 

 

ХII анги 

2020.05.04-2020.05.08 

 

Гарах цаг 

2020.05.04 2020.05.05 2020.05.06 2020.05.07 2020.05.08 

Даваа Мягмар  Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Монгол хэл Үндэсний бичиг Нийгэм судлал с/с Үндэсний бичиг Уран зохиол 

10.20-10.40 Хими c/с Биологи с/с  Математик  Математик Хими с/с 

Завсарлага  Эрүүл мэнд      Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

10.40-11.00 Англи хэл       Физик с/с Түүх с/с Физик с/с Биологи с/с 

11.00-11.20 Физик с/с    Газар зүй с/с  

Нийт цаг 85 мин 60 мин 60 мин 60 мин 85 мин 

 

2020.05.11-2020.05.15 

 

Гарах цаг 

2020.05.11 2020.05.12 2020.05.13 2020.05.14 2020.05.15 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20       Монгол хэл Үндэсний бичиг Түүх с/с Үндэсний бичиг Математик 

10.20-10.40 Хими c/с 
Дизайн зураг зүй, 

технологи 
Математик  Биологи с/с 

Мэдээллийн 

технологи 

Завсарлага 
  Биеийн тамир  Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

10.40-11.00 Газар зүй с/с 
Нийгэм судлал 

с/с 
Уран зохиол  

Нийгэм  судлал 

с/с 

Түүх с/с 

11.00-11.20    Хими с/с Физик с/с 

Нийт цаг 60 мин 60 мин 65 мин 80 мин 85 мин 

       

 

 

 

 

 

 



2020.05.18-2020.05.22 

 

Гарах цаг 

2020.05.18 2020.05.19 2020.05.20 2020.05.21 2020.05.22 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Монгол хэл Үндэсний бичиг 
Нийгэм судлал 

с/с 
Үндэсний бичиг Уран зохиол 

10.20-10.40 Хими c/с 

Дизайн 

технологи- зураг 

зүй  

Математик  Биологи с/с Хими с/с 

Завсарлага  Эрүүл мэнд   Биеийн тамир   

10.40-11.00 Биологи с/с      Физик с/с Түүх с/с Физик с/с  

11.00-11.20   Биологи с/с  Физик с/с 

Нийт цаг 60 мин 65 мин 85 мин 60 мин 60 мин 

 

2020.05.25-2020.05.29 

 

Гарах цаг 

2020.05.25 2020.05.26 2020.05.27 2020.05.28 2020.05.29 

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

10.00-10.20 Газар зүй с/с 
Нийгэм судлал 

с/с 

Мэдээллийн 

технологи 

Дизайн 

технологи- зураг 

зүй 

Түүх с/с 

10.20-10.40 Англи хэл       Физик с/с Биологи c/c Физик с/с Газар зүй сс 

Завсарлага 
 Иргэний ёс зүйн 

боловсрол 

 Эрүүл мэнд  

10.40-11.00 Математик 
Нийгэм  судлал 

с/с 

Мэдээллийн 

технологи 
Англи хэл  

Түүх с/с 

Нийт цаг 60 мин 65 мин 60 мин 65 мин 60 мин 

 



Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 

20.... оны ..... сарын .....өдрийн .... тоот 

тушаалын  тавдугаар хавсралт 

               

2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-29-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД “СҮЛД” ТЕЛЕВИЗЭЭР ЦАЦАГДАХ  

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ 

  
Даваа 
V.04 

Мягмар 
V.05 

Лхагва 
V.06 

Пүрэв 
V.07 

Баасан 
V.08 

Даваа 
V.11 

Мягмар 
V.12 

Лхагва 
V.13 

Пүрэв 
V.14 

Баасан 
V.15 

I  
анги 

Монгол хэл 
11:00-11:25 

  
Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:00-11:25 

 
Математик 
11:00-11:25 

    

II  
анги 

Математик 
11:25-11:50 

  
Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:25-11:50 

 
Монгол хэл 
11:25-11:50  

    

III  
анги 

Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

  
Монгол хэл 
11:50-12:15  

  
Математик 
11:25-11:50  

   

IV 
анги 

 
Монгол хэл 
11:00-11:25 

  
Математик 
11:00-
11:25  

Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

    

V 
 анги 

 
Математик 
11:25-11:50 

  
Монгол 
хэл 
11:25-
11:50  

 
Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

  
  

VI  
анги 

 
Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15  

    
Монгол хэл 
11:25-11:50  

Математик 
11:25-11:50 

  

VII 
анги 

  
Монгол хэл 
11:00-11:25 

    
Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

Математик 
11:25-11:50 

 

VIII 
анги 

  
Математик 
11:25-11:50 

    
Монгол хэл 
11:00-11:25 

Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:00-11:25 

 

IX 
анги 

  
Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

     
Монгол хэл 
11:50-12:15  

Математик 
11:00-11:25 



 

 
Даваа 
V.18 

Мягмар 
V.19 

Лхагва 
V.20 

Пүрэв 
V.21 

Баасан 
V.22 

Даваа 
V.25 

Мягмар 
V.26 

Лхагва 
V.27 

Пүрэв 
V.28 

Баасан 
V.29 

I  
анги 

Монгол хэл 
11:00-11:25 

  
Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:00-11:25 

 
Математик 
11:00-11:25 

    

II  
анги 

Математик 
11:25-11:50 

  
Нийгэм ахуйн 
баримжаа 
11:25-11:50 

 
Монгол хэл 
11:25-11:50  

    

III  
анги 

Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

  
Монгол хэл 
11:50-12:15  

  
Математик 
11:25-11:50  

   

IV 
анги 

 
Монгол хэл 
11:00-11:25 

  
Математик 
11:00-
11:25  

Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

    

V 
 анги 

 
Математик 
11:25-11:50 

  
Монгол 
хэл 
11:25-
11:50  

 
Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

  
  

VI  
анги 

 
Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15  

    
Монгол хэл 
11:25-11:50  

Математик 
11:25-11:50 

  

VII 
анги 

  
Монгол хэл 
11:00-11:25 

    
Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

Математик 
11:25-11:50 

 

VIII 
анги 

  
Математик 
11:25-11:50 

    
Монгол хэл 
11:00-11:25 

Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:00-11:25 

 

IX 
анги 

  
Нийгэм 
ахуйн 
баримжаа 
11:50-12:15 

     
Монгол хэл 
11:50-12:15  

Математик 
11:00-11:25 
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MOHf OJ'I YJ'IC6IH EOJ'IOBCPOJI,
coEr, rxrrH?K!I3X yxAAH, cnoPTr,rH

CAI,IAbIH TYTIJAAJl

&,/2. ". 4i "., ", -t?" o. o av^"et43/

r An6aH ryuaanA TaBfix H[fiTnsr -.r

uaapAnara, yHAcsH qur yypgr 6aTnax ryxai

SonoBcponhlH ryxah xyyn4iH 28 gyraap 3\llnvh+ 28.1.2,2gj.27 AaxE saanr6[
yHAscnoH TopxiH an6aHbr 3eanen,liH 2019 oHbt ,,An6aH 

ryuaanbtH ToAopxoinonr
6onoecpyynax HxiTnor XypaM 6arrax ryxai" 03 4yraap rorroonbrr xopeDt(Vyflgx
3opxnroop TYIIIAAX Hb:

1 . Epetxti 6onoBcponbtH cypryyn}|fiH HxirMxiH axxnrnsr an6at ryu:aang raarx
HxxTn3r uaapAnara, axnbtH yHncoH .rIr yvpr,1ir xa8cpanTbtH gcoop 6aTancytati.

2. XaBcpanraap 6arancaH Hrirnsr uaapAnara, axnbtH yHAcoH exr yyporr
HxiqyynoH cypryyn14iH HxirMuiH axunrHbt an6aH ryL]laanbtH roAopxoinonrbtr 6arnaH,
MepAex ax}annaxbtr Hn4T epeHxui 6onoBcponHH cypryynhiH 3axl4pan Hapr Aaaffacytai'

3. eHoxyy ryuaanbtH xopoD|(xnrsA xflHanr raBbx axunnaxbtr EDeHXl4i
6onoBcponbrH 6oAnorhtH ra3ap ff.HsM-O.txpl, aiMar HIicnonniH 6onoBcponbtH ta3apr
ryc ryc yypsr 6onrocyrai.

Naranzul-D/Ajil202o/ATT,CNA

112n10483



6onoBcpon ,qs3A 6onoBcponroi, oaKanaBpbtH 3aporrsi 6aix

M3pr3xun HhirMl'|fiH ax nraH,6arul Msprox[n g33MulcgH 6aix

Msprsuun Ht larMAiH axrur, c3rrsn cygnan, OonoBcpo; cypanb l anb Hor
qurn0n93p M3pr9[UCaH 6aiX

Typunara HxirMxiH axnblH qlrnon3gp axrnnacaH 3cxy.n
axnbrH,qaAnara xuimH rypunararai 6aix
EpeHxufi oonoBcponbtH cypryynxFH Hr4irM}'|fiH
ax[nnacaH rypuJnararai 6on AaByy ran 6onHo.

Hxtrir fiH

axl4nTHaap

Yp i.raABap 6araap axxnnax, 6arrir y4lrp4at ooxraox 6afiryynax.lapaap:
- EairyyflnarbtH 3oplnro, 3op[nroA HuirMuiH axnbtH 3opunrbtr

yrnAyynax;
- EairyynnarblH xeDK4nA xaMT onHbtr qxmyynox, MaHnainax- EafiryynnarbtH coenbtr Asounyynsx, ofloH HuiArAhH ap-a

x3MX30Hll
6aruJ, axunrHbt oponqooxu reru 6afi4nblr xaHrax;- 6aru, axunrHyy,q, cypanqaNAbrr coAsn)|c{ynox, ypaM 3opxr
0rgx.

Acyy,qan urtABopnox qaABap:
- EonoBcpon, xyvxoA xaMraannbtH acyyAnaap xyynbA Hl4iLlcsH,

oHoBeroi, vp AyHrcfi uJuiAB3p rapraxaA Hb cypryynuiH
yA[pAnaraA Moprsxn|,rtrH AgMxnsr y3yynsx qaABapTat;

- TynrapcaH acyyAan, MapraaH, caHanbrH 3epyyr 6airyynnarurx
3opt4nro, oponqoH TanyyAbtH Hl4iqgn, oinronqon, oponqoor
xaHrax LUutABopfl ox qaABaprari;

MaHflafinax ,{aABap:

- Xapurqaa, xaHMara, xyBxiH 3oxxoH 6arryynanraap ynrop
Ayypuan wYYn0x;- Ec ayiroop 6ycAbtr ynropnsx;

- Eyrconq, caxaavunralai, axun x3poN 6aix:
- A)KrbrH rlr4Ho apra 6apfinbtr HgBTpyyn3x, xerx{yynox;
- EairyynnarbtH cognbrr refleBuyyngxsA eopeg ynropngH,

MaHnainax;

EycaA:



Eapumr 6uvur 6onoBcpyynax, AyH tulHxxnrao x[ix
qaABaprai 6arx;
MgAggnfluiH TexHonoluril axrn xoporroo auJurnax qaABaprai
6alxi
TaAaaA anb Hof xonosp MoAsonon auurnax, oonoBcpyynax,
an6ax 6tvrssp xapunqax .taABaprai 6aix;

Yr4cen vur
YYPsT

l.EoroBcporbtH canoapbtH 6onoH xyyxoA xaLlraannuH 6oAnoro,
ryynb rorrooMx, ul fiABgpxiH xepsDK nrxir cyprrymaiH xoMx3oHA
Tereanox, 3oxt4oH 6airyynax, TainarHax qnmgnggp:

- EairyynnalbtH crparerxiH TefioBnoree, 6onoH ryiqsrrant,iH
TeneBfloreeHrq xyyx3A xaMraanan, HuirMriH axnbtH qxrngnsgp
3opr'rflr'o, 3opr4nrbtr rycryynx 6arnyynax, xspgrxunruit-
Mopro)|(n14iH yAupAnara, 3oxl4t-lyyfl anraap xaHrax, TainarHax;- CypryynxiH xvvxoA xaMraannbrH xeren6ep, TeneBnersor
6arflyynaH xop3rxxnruir yAupAaH 3oxl4oH 6airyynax,
TatnalHax;

- CypranrsH 6airyynnarbtH 6aru: an6ar xaarqAbtH axrnjrax
xaxqen, xufrruriH 6aranraa xaren6epr HuirMufiH axnbtH
qurn3n3op 3opunT, apra xoMx3o rycrax, xSpsDqynox,
tannafHax:

- CypanqarqxiH 3px, xeDt&n, xaMraanan, HrirMtaiH a)oflbtH
yfin'runr33Ht4i qrrnonogp cypryyn|,iH seBnanr4fiH
oypgnAsxyyHA axrnnax, 3eanenrftr Mopr3xxn, apra3yiH
A3MXn3r33p XaHrax;

- XyyxsA xaMraanaJl, HxirMuiH aKnbtH q[rngrggp cypryynxfiH
AorooA spx 3yri, 3oxtrqyynanrbtH 6apuur 6ue'r i^r
6onoBcpyynax, 6arfl yynax, rrep,qyy.rlox;

- EonoBcpon, HxirMl|iH axln, xyyxsA xaMraannbtH qrrnsroop
TopuiH 6oAnolo, xyynb rorrooMx yHAocHui xarenbeptfix
x30grxrrrxir rainarHax:

- Xap[yqcaH axnbtH .{xrngn33p MsAga, MgAsgnnxiH
yin,{xnrooHr4i xn roA 6afiAnbtr xaHrax, 6airyynnarbtH 6onoH
xyBb xyHxi HyyqbtI xaMrcanax apra xgMxmr aBax;- Xyyx4ufix epx, xaMlaarnnbtH xyyrrb rorrooMx, Hl4it-MxiH axrbtH
Yp AYHr 6aru, cypanqaF{, oqsr 3x, repuiH 6onoH TspuiH 6yc
6airyy nnara, onoH HxiT3A cypranqnax;

- Cypryynb, Aoryyp 6aipaHA xyvxAaA y3yynx 6airaa
yinqnnr33Hfifi spyyn axyi, aoynryfi 6aiAnbtH cTaHAaprbtH
xsp3DKtanrl4fi[ 6xenyyn3x3A 6aru axunraHTafi xaMTpaH
axunJlax;

- 6ycaa rept,|iH oairyynnaraA an(nbtH qxr Vyporroi xon6ooToi
MsAoG MgAo3nnxfir uJyypxai, qaHaprai 69nrrsx, xypryvnsx;

- TeplaiH 6airyynnarbtH yin ax[nnaraaHA r,rep4er4ex 6yca4
xyynb rorroot x|/|iH xgporx!4nrrir xaHrax.



2.Xyylgltil opx, xaMraanan! @
Mgpr3xnUfi H yfirqunroS v3vynsx qxrnsno3p:

- CypranrbtH op,l[x4 xyyxguir 6ue uax6o4uit Lluirron, cerrsn
3yFH 6onoH ye ronruirxnri AapaMT, yn xaixpax 6aiAan,
cypryynb 3aBcapAax, T3Bqr4uJryi xyHA xgAanMopr rarargaH
opox, HlirMutiH 6onoH qaxxM opqxHA VFnAgrAsx r3MT xoporgpx aViH oepvtn4 xon6or4ox, xopr 3ypunaac ypbAqxnaH
caprrffl3x cyprrynul4{ xeren6ep ir 6onoecpyynx,
xgp3DrqYn 3x;

- Earu, axlnraH,q xyyxAhir xetxyynsx,TeneBuJyynox oepsr apra
933MUll4X3A Hb ASMXn3r v3vyngx, 3eanoree erox;- barur, axlrraHA cypanqarrrAbtH spcAonr HexqenA 6airaa
ocax}lir yHonox, cyAnax qurnsnosp 3oBnarge orax;- baruJ, axunTaH cypanqarqAbtH xoopoHAbtH ceper xapl4nqaa,
Map[aaH, sBpqnl4ir 3Bnopyynax, 3oxxqyynax, cyp|fy.nunH
yAupAnara, rgp 6yn,q Hb MsA3rAox 33ptsep ypbA,l[naH
caprltinox apra x3Mxgor aBax:

- XyyxArafiH aMb Hac, 3pyyn M3HA, anynryi 6aiAanA xoxxpon
y,{pyynx 6onoxyit-l yin axuflnaraa, apra xsMxogHA xyyxAuir
oponqyynaxryi 6afixur 6aftu, axunTaH, 3q9r 3X3A qurn3n,
3gBJlere8 grgx, uJaapA.nara TaBux;

- XyyxAxtir corr)'ypax, MaHcyypax, AoHrox oaiAanA gprexeec
ypbArlunaH caprxtin3x, xaMtaalax apra xgMxgor aBax:- Cypanqar,rufrr cypryyn iH op'{r4HA roMr xgpor, 3epql4n 3spor
6on3ouryfi opcA3nA eprexesc ypbA'{xnaH caprtafinox apra
X3MX33 ABAX, X'HANT TABUX;

- CypryynriH op,{r4HA xyvxAuir ryyHxF xerxun, spyyn M3HA,
xyMyl}{un, TereBulrnA, copst Henes y3yynoxyiq romooM
[13433, M3A33n3n 3ap Cyprang[nraa, qaxut cvnx33H30c
xaMTaanax apra x3Mx33 aBax;

- Xy,qanAaa yinqxnroo, onoH HxiT ir xaMapcaH apra xgMxoo,
cypryynb opgHbt 3aMblH xeneI|reeH, uanlanT, ypanAaaH
r3MLl33Ht4t yeA xvyxAuit- spcAsnT Hsxqona opTexeec
ypbAqxnaH caprrrtflgx apra xs|\/txo3r aBax, soxuox 6airyynarv
6aruJ axrrraHA 3aaBap 3eBneroo grex;

- 9pcAonr Hexqen,q 6airaa xyyxAxir cyAnaH rorroox, 6yprr9x,
Hoxqan 6aiAnbtH yH3nroo xl4ix, AyrHgnT raprax, Hsxqen
6ai4nurx yHenrser yHAscnoH xyyxaA xaMraarnbtH via'{rnr33rygyyn3x, T3AHrlr4 opx aulhfir xaMraarax ,{xrnsnoop
M3prgr<n14iH 6airyynnararai xaMTpaH apra xgMXas aBax;- XvyxAt4fiH apx, xyyxsA xat raannbtH xyynb rorrooMx sapqcgH
Tanaap MsA3onox, 3epqnuir aplnryynaxaap cypanqaFl, 3qsr,
3x, acpaH xaMraaflarq 6onoH 3oxxx 6airyynnaraA uaapAnara
TaBbx ruxiABopnyyn3x, 3eanoH rycnax, qxrnon 3aaBap erox;- CypryymAil xyyxoA xaMraannbtH Hoxqen 6ai4an4 xrn4 rsr
yAaa AyH Lu Hxl4jlrao xt4ix, aBax apra xsMxooHt4i caHanbrr

t4'.H TAHUN



- HacaH rypuuiH 6onol an6au 6yc cypranraHA xaMparAarqAaiq
HA|4IMVUH A|(nbIH yrlfl r{xnrogr v3yynox;- Cypanqarvgut xeDK4Jl, ToreBulm, HuiroMuJuxyiA H[iqWnoH
xyyxsA xaMraaflnbtH xyynb spx3yiH MaAngr onrox, MsAngrgo
xyBaanqax ofloH Tanr a(nbtr MoprgxnrIH 6afiryynflararaI
xaMTpaH 3oxxoH 6airyynax, rainarrax,

3.Xyyxguix xerxrn, Tefl aBuJun, coH{pxon xgporq33HA rynryypnaH
xr4qggn3gc raAyypx cypranrbrH axnbtr reneBnex, apra 3yiH
yAxpAnaraap xaHrax q rn3n03p:

- Cypryyn}liH xt qosnogc raAyypx axnbtH xeTen6ap,
TeneBrersor 6onoBcpyynax, rpaeuKxir 6arnyynax, 6onrrgrl
xaHlax, aHrr xaMT onHbtr raraH oponqyynax, raina.Haxi- XWx,qxiH xeD(l4'|, TsngBurn, H,|ircMuxx yfin aaqur xuveen
6oroH xfi.togIo3c raAyypx cypranrbtH axltnA xapran3aH v39x,
soxxoH 6airyynaxaA cyprafiTbtH MeHexep, 6afl,u Hap /ceKq,
3aax aprbtH Hor,qon/-T Msprol(n iH ,{xrngn, AgMxngr y3vynox,
xaMTpaH axlmnax;

- AHlo yA[pAcaH 6aruJrai xaMrpaH cypanuaNAbtr cyAnax!
oHouJflox 3opunror \opc,qonr\ 6ynrxfiH xyyxAuiH MoAoonn,|fiH
car 6yp4yynsx, xyyxAfiir spcAnoec xaMraanax, ypb.qqunaH
coprxt.nox, caTt'g'| 3yiH 3osneree e[ex, 6aru HapbtH aHru
yAxpAax yp earqBapbtr AyrHsx axnbtr x3p3D{qyflsx;- CypranrbtH opquH, Aoryyp 6aipaHA xyyxsA 6yp[fir cypax,
xerx x, aMbApax, xaMraaryynax rgt-tu oonoMxoop xaHrarAax
6yi scoxgA xsHanr raBbx, acyyMbrr uJuiABgpn3xgA Aamffigr
wYYn0x;- Cypanqar.t xoopoHAbtH 6onoH 6aruJ-cypanqarq, cypanqarq _

or-lsr ox, 6aru-otl3r oxriH xapxnqaaHbt 3ep,lnxir gepor apftl
3aMaap urliABopngxs,q Hb Moprgr(nlifiH rycflanqaa y3yvn3x;

- Xyyxgee corrsn3yi 6onox spyyn MoHiq, xen{(xn roneBlunxiH
acyyAanA rynrap,l 6yi xyx4pen, 6epxLuosnlir AaBaH ryynaxa.q
Hb 3eBngH rycnax, AoMxr4x, oqor oxoA Hb MgprsxnxiH

- XWxnuiH eep[fiH yAxp,qnarbtH oairyynnara, aHr]4 xaMr onHbl
xaMTbtH axunflaraal 3oxl4oH 6airyynaxaA Hb xyyxAt4fiH
6atryynnara, 6aru Hapr AsMXnor y3yynox, apra 3yiH 3eBnereoerox; o- CypanqarqAaA axxn Moprg}(nr4iH qur 6apuMxaa onlox vin
axrnnaraar soxtox 6afiryynx, Mopr3xrn apra 3yiH
yAupAnaraap xaHrax;

- XyyxAxir xer}qynox, xuirsuu:yynex, aMbApax qaABap
o3oMuJyyn3x, spcAonr 6ynrutiH xyyxAoA AsMXnsr, rycraMxy3yynoxaA onoH Ht4iTxir raraH oponqyynax, l,AsBx
caHaaql4rrbtI epHYYnsx;

- CypanqarqAaac aBcaH cy4aflraaHA yHAocn3H, Tg,qHxfi
coH,rpxonA H iqcaH AyryfinaH, cvpranr coen



xYMy\pt(nl,tiH axnbtr TeneBnax, ceKtl Ayry&.naH yAxpAax 6yx
6aru uaprarl xaurpaH axurnax, ueprsxun aprasyil saeneree
ASMXnSr erex;

- XyvxAt4ir renaBuJyynox, xaMraar]ax, xer)lar/yngx afibtH yp AyH,
,{aHapbrr caixpyynax ranaap cypryynufiH 3eBrenroi xaMrpaH
ax nJtax;

- XyyxAxiH aBbeac qaABaphtr xerrqynsx opqt4H, HexqsnA AVH
ulxHxrnloo x,|ix, AvrHonr caHanbtr yAltpAnaraA TaHunqyynax,
uxiABopflyyn3x.

4.EafiryynnarbrH coenbrr AsMXhx, cgrrcn3yiH TaaTafi op,{r,tH
Hexqenxir 6ypAyyn3x e!'lrnsnoop:

- EafrryynnarbtH codnblr renoBuJyynox an(nbtr cypryynxiH
yAxpMararai xaMrpaH Ten6Bnex, aoxlrot 6airyynax;

- Cypryynuil ytin ax,tnnaraaHA sq3r, gx, onoH HxiTr.tiH 9ep9r
xaHAnara, oponqoor xaHlax, cypryyn!,tiH raAaaA norooA
op'..IirHA HrircM-carr3n 3yiH raarai yyp aMbclan 6ypAyyngx
axnbtr TenoBnex, x3p3rr{vYn3x;

- XorxnriH orqnor 6yxuti cypanqarehiH rycrai xgpgruooHA
HuiqcaH opyyn, aoynryi Marep[annar opqxH 6onoH
carrgn3yiH Taarafi Hexqsnuir 6ui 6onroxoA cypryynnfiH
yAxpAnararaI xaMTpaH uaapAnararafi apra xgMxso aBax;

- Earur, axunrxst caHan xycgnr, xgpgn{ooHA rynryypnaH
oairyynnarblH coen ypnar, cnoprbtH apra xgMxsor renosnex,
vaxaprafi ooxr,lox 6airyynax;

- Cypryynrit opvtlH,q cypaaqarg, 6arl! axunrHbt Hr4iT99p Aarax
MepAex, xoBtlyyrrox 3aH yfrr /)rypaM, A3r, 6aprMTnax 3vin/-xir
Torroox, 6arnyynax, xgporxunrgA AaMXflgr y3yynax, xtHanr
TaBlrxi

- Cypar,{Abtr cypax 614,.r r, AypsMT xysqcaap xaHrax axnbtr
xofloorAox 6airyynnara, 3qor 9x, acpaH xauraa,narqutrt
oponqooroi aoxrou 6airyynax;

- EairyynnarHH xeAenMepxiH spyyn axylt, apynryi
axnnnaraar Hgra€H 3OXl4qyynanTaap xaHrax! xgHarT TaBlx,
opcAnxnH yH3nrgs rorrMoJt xlrix arobtr cypryynriH

x3 pSDK\^/n9X.
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/UP_.rr, 02"^pr, J/ 
"o", au,^^o df6 Ynaar6aarap xor

r Teneeneree 6aranx, epx uun>ryynox ryxailr

Monron VncutH 3acrrfiH ra3pbtH ryxah xyynviAH 24 pyreep 3yi^nwiAH 24.2 gaxtxecer,
TecerilH ryxah xyynhftH 14 4yreep 3yilnnilH 14-.2.2, 14.2.g' nyLap 3aarr, MoHron VncurH
2020 oHbl recBhiln ryxail xyynniln 2 pyraap xaBcpaflrsrH X1i.6.1.'3 4axu 3aanrbrr ryc ryc
yH,qocnoH TVIIJAAX Hu:

- 1. 3apr'rur ahvirniln Sonoscpofl, coefl, cnoprbtH can6apurH 6afiryynnarap2O2O oap
6apaa xyAan,qaH aBax refleBnereer xaBcpanr dcoop larancyraia. 

r

2. 6arnar4caH TeneBflereeuuil Aaryy rece.n, apra xeMxeeHufi xyAaJrAaH aBaxaxnj]raraar xon6orgox xyyJ'lb, TorrooMxrafiH xypeeH4 3oxuoH 6ahryynax, repee 6ailryynax,
3apqyynax, tafinarnax epxuilr ryxafin ailrvirwhn 3acar Aapra Hapr rrJ4nxyyncyreft.

3. Sarnar,qcaH TeneenereeHrfi xgpen(Hrrruiar xanryyflx, TorrMon xffHa.nr raBbx
axhnflaxbtr CaHxyy, xepeHre opyynanrbrH ra3ap /C.HaHcan *aal, yfrnAeepn enwiln xenroc
/9. eHx-Avrranan/-r paanracyrail.
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